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Formáli.

Ökrár, bréf og skjöl eru, eins og allir vita, hinn vissasti og

áreiðanlegasti grundvöllr sögunnar í hverju landi sem er.

Sögurit eða annálar eru vottar á aðra hönd, eða þó stundum

fjær, en bréfin eru vottar frá fyrstu hendi, eða frá hendi sjálfra

þeirra, sem ritað hafa. Vér sjánm og, að söguritarar á íslandi

hafa snemma tekið bréfin til sönnunar sínu máli. í sögum

biskupanna, t. d. Guðmundar Arasonar á Hólum og Árna f>or-

lákssonar í Skálholti, í Sturlúnga sögu og víðar finnum vér, að

söguritarar hafa hagnýtt sér bréfin og byggt á þeim sögu sína.

fað leggr sig þessvegna sjálft, vegna þess að forn bréf og alls-

konar ritaðar skrár og skjöl eru ekki einúngis mjög merkileg,

heldr og opt á hinn bóginn undirorpin eyðileggíngu og hastar-

legu tjóni, ef þeim verður ekki bjargað í tíma, að hin mesta

nauðsyn er að halda þeim við og gæta þeirra sem bezt verðr

auðið og mögulegt er, en það verðr með engu betr en með

því, að koma þeim á prent.

Efni í íslenzkt Fornbréfasafn af skrám og skjölum, sem

tæki yfir hið eldra tímabil, allt til 1600, þó ekki væri meira,

er býsna mikið, og meira en margr skyldi trúa; því þó fjarska

mart sé týnt, þá er þó svo mikið eptir, að það væri sá ^ár-

sjóðr fyrir sögu lands vors, sem seint mundi tæmdrverða. Og

eigi síðr finnum vér þar lifandi mynd málsins í ritum um

lángan aldr, en þetta er því merkilegra, sem nágrannaþjóðir

vorar hafa annaðhvort ritað mest af skjölum sínum og bréfum,

eins og bækrnar, á útlendu máli, Latínu, eða með eptirstæl-

íngu Latínumáls; en forfeðr vorir á íslandi mynduðu sér bók-
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mál og rithátt jafnskjótt og þeir tóku að semja bækr, og færðu

þetta bökmál úi smásaman frá kvæðum, lögum og ættfræði til

helgra þýðínga og síðan til sagnarita, rímrita og stjörnufræði og

margs annars fróðleiks. fað má ráða af hinum elztu ritum

hjá oss, að menn . hafa samið riihátt sinn að dæmum enskra

manna, og fundið til breytíngar þær sem þurfti^; má og sjá

merki þess, að þegar á tólftu öld hefir bókfræðislegr lærdómr

og mentun verið komin að tiltölu á hátt stig á voru landi,

sem oss þykir mega ráða af því, að um fyrra hluta tólftu aldar

voru tveir af biskupunum í Noregi íslendíngar, og voru þar þó

ekki nema ^órir biskupar alls^. fetta mundi varla hafa átt

sér stað, ef íslendíngar hefði ekki' haft meira álit á sér fyrir

lærdóm og bókfræði heldr en Noregsmenn, og það hjá Noregs-

mönnum sjálfum. Á ritum fjóðreks múnks í Noregi og Saxa

klerks 1 Danmörku má sjá, að íslendíngar hafa um þessar

mundir haft mikið orð á sér fyrir sagnafrdðleik og bókmentir.

Á tólftu og þrettándu öld má finna ekki allfá rök til, að sam-

band og samskipti hafa verið mikil með þjóðlegri bókfræði ís-

lendínga og Noregsmanna, en þegar fram í sókti tók að skilja

leiðir, og Norðmenn að komast meira og meira á brautir Suðr-

manna, og enda draga íslendínga með sér, þegar kom að riddara

sögum, helgra manna sögum og þesskonar fræðum. En bréf

og skrár héldu sér eigi að síðr, að mestu leyti með ummerkjum,

og það svo, að á fimtándu og sextándu öld, þegar fýðverska

streymdi sem dðast inn á Dani og Danskan inn á Noreg, og

kaffærði svo þjóðerni Norðmanna, að þeir skildu ekki framar

sín hin fornu rit og urðu að fara að snúa þeim á Dönsku, þá

sömdu menn á íslandi bréf sín og aðrar skrár, dóma, máldaga

og sérhvað eina, ekki að nefna sögur og kvæði, á sínu máli

eptir fornum sið, með þeim einum breytíngum, sem tíminn

leiddi með sér. En á sextándu öld komu hinar prentuðu bækr

1) Ritgjörð frá tólftu öld .,Um stafrofið" skýrir frá þessu greinilega:

hún er prentuð raeð Snorra-Eddu (SE. II, 10—12).

^) ísl. fornbréfas. I, 205.



og þær allar á íslenzku hjá oss, sem héldii málinu föstu

mestöllu og auðguðu það að sumu leyti, en í Noregi komu

flestar bækrnar frá Danmörku og á Dönsku. Og þetta sýndist

vera byggt á eðli málsins sjálfs, eins og þá var komið, því það

var ómBksminna, að fá bækrnar prentaðar á Dönsku frá Dan-

mörk eða fýzkalandi, þegar bókmálið var orðið hið sama og í

Danmörku, fessvegna var ekki prentsmiðja stofnuð í Noregi

fyr en rúmum hundrað árum síðar en í Danmörku, þar sem

á íslandi var prentsmiðja sett ekki meira en fjörutíu árum síðar,

og þó bækr væri prentaðar í Danmörk eða fýzkalandi á fyrstu

árunum, voru þær þó prentaðar á Islenzku eigi að síðr.

Efni í íslenzkt fornbréfasafn er harla mikið, og verðr ekki

til fullnustu saman tínt óðar en smásaman feUr; en þó er

aðal-uppspretta sú, sem mesta má telja og auðugasta, einkum

fyrir hina eldri tíma og fram undir lok seytjándu aldar, Safn

Árna Magnússonar í bókhlöðu háskölans í Kaupmannahöfn.

far er til ^öldi frumritaðra íslenzkra bréfa, og þó enn fleiri í

afskriptum, sem Árni hefir flestum safnað, eða látið safna, og

borið saman með mikilli nákvæmni. f>ar með eru margar

fornar bækur á skinni, sem eru á forn lög, bæði kirkjulög og

veraldleg lög, og þarmeð stór söfn af réttarbótum, biskupa

statútum og allskonar öðrum skrám, harðla merkilegum og

þýðíngarmiklum í sögu landsins. Frá síðari tímum finnst þar

Qöldi af bréfabókum og bréfasöfnum, rituðum í bækr, og eru

mörg þau bréf skrifuð eptir týndum frumritum, eða þau eru

sjálf frumbréfa ígildi. í söfnum þeim, sem eru í bókhlöðu há-

skólans, og tengd við Árna Magnússonar safn, svosem er við-

\B.gss2i.fnib (Additamenta), handrit Magnúsar Stephensens úr

Viðey, handriteptirStephán Eiríksson, Krieger stiptamtmann

0. fl., eru ekki allfá handrit sömu tegundar, þó ekki sé forn,

og eru merkileg að því leyti, að þau hafa sumt, sem ekki finnst

annarstaðar, og sumt gott til samanburðar, sumt jafnvel ókunnugt

annarstaðar frá. — í bókhlöðu konúngs hinni miklu, og í

söfnum þeim, sem þartil heyra, er stdrmikið efni að finna.

far er helzt ^^hið forna konúnglega safn", eða safn þeirra hand-
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rita, sem voru komin í bókhlöðuna fyrir 1780; þar næst ^^hið

nýja konúnglega safn", sem hefir að stofni handritasafn Suhms,

hins merka sagnafræðíngs og ritsafnara, og annað íieira, sem

þar heíir við bætzt; enn fremr safn Otto Thotts greifa,

nafnfrægt á sínum tíma að stærð og Qölfræði, og enn önnur

smásöfn, svosem Uldalls o. fl. Öll þessi handritasöfn í bók-

hlöðu konúngs hafa að geyma íslenzk handrit, eða slík handrit,

sem hafa skjöl eða skrár viðvíkjandi íslandi eða skýríngar um

þesskonar skrár. Aukþess er þar og mikið af lausum .skjölum,

sem heyra íslenzku fornbréfasafni til. — Af hinum eiginlegu

skjalasöfnum stjórnarinnar má geta ymsra, fyrst og

fremst er þar ríkisskjala söfnin, og má telja þar einkum til

hinna fornu tíma leyndarskjalasafnið, sem hefir ekki fátt af

skrám og skjölum, er ísland snerta; þá er hið forna kansellíis

skjalasafn og rentukammersins, og nú skjalasafn hins íslenzka

stjórnarráðs, sem vonanda er að dragi til sín smásaman skjöl

þau, er ísland snerta, ekki einúngis þau, sem hin íslenzka

stjórnardeild hefir geymd, heldur og einnig öll þau, sem

geymd hafa verið í skjalasöfnum stjórnarráðanna.

Á íslandi er svo mikið efni til fornbréfasafns, að fuU-

yrða má að það komist næst því, sem nýlega var talið í Dan-

mörku, og meira að segja, að sá er munrinn, að í Danmörku

veit maðr hérumbil hvað til er, en á íslandi veit það enginn.

Efnið er tvennskonar, annað er það, sem geymt er í bókhlöðu

landsins eða stiptsbókhlöðunni 1 Reykjavík, og í skjala-

söfnum embættismanna ,
einkum biskupsins, en annað er

það, sem geymt er 1 söfnum einstakra manna. Safnið í

stiptsbókhlöðunni er mest megnis það, sem Hannes biskup átti

fyrst og þeir lángfeðgar, sira Jón Halldórsson í Hítardal og

Finnr biskup, en eptir Hannes fékk það Steingrímr biskup, og

jók það enn nokkuð. Eptir lát hans var það keypt handa

stiptsbókhlöðunni, eptir úrskurði Kristjáus konúngs áttunda; má

telja það með velgjörníngum hans við ísland, að þetta safn

hélzt saman, því hefði það dreifzt og farið forgörðum, hefði það

verið bókmentum vorum til mikils skaða, og ekki sízt forn-
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bréfasafninu, því þar eni einhver hin merkustu og sjaldgæfustu

handrit af bréfasöfnum, sem nú eru til; en velgjörníngr Kristj-

áns konúngs varð oss að tvöföldu láni með því, að hinn ágæti

fróðleiksmaðr Páll stúdent Pálsson lagði svo mikla alúð og

rækt við safn þetta, bæði landsins vegna og hins fyrra eiganda,

að hann hefir með dþreytanlegum áhuga og þolgæði gengið það

í gegn blað fyrir blað og bundið það allt og sett í lag, svo

það er nú orðið öllum aðgengilegt.
— Annað er það safn á

íslandi, sem er í fremstu röð í þessari grein, og það er skjala-

safn biskupsdæmisins. far eru geymd hin fornu frumrituðu

bréf frá Skálholti og Hólum, þau sem enn eru til, þar að auki

afskriptir bréfa 1 stórum bókum, nokkrar frumritaðar bréfabækr

biskupanna, og visitazíubækr, máldagabækr kirknanna, sumar í

frumriti (rekaskrá Hólastaðar, Sigurðar registr) en sumar í af-

skriptum. far mun og nú vera geymdr Eeykholts máldagi,

sem er að nokkrum hluta hin elzta frumrituð skrá, sem menn

vita nú til vera á íslandi, eða á íslenzka túngu rituð.

Enn má telja skjalasafn stiptamtmannanna, og máske

fleiri af skjalasöfnum embættismanna, ekki að nefna handrita-

söfn einstakra manna, sem án efa munu hafa meira eða minna

af skrám og bréfum. fess má og geta, að á stöku stöðum fylgja

forn bréf kirkjum og einstökum jörðum, og hittast rétt

sem að hendíngu. Með Islands söfnum má og telja handrita-

safn Bókmentafélagsins, bæði í Reykjavík og í Kaupmannahöfn.

J>ar eru ekki allfáar bréfabækr og dómabækr, og yms önnur

handrit, sem geta komið fornbréfasafninu til nota.

í útlendum söfnum handrita og skjala hittast ekki óvíða

íslenzk rit, sem eiga inní fornbréfasafn vort. Slík handrit eru

að finna í Kristjaníu íNoregi, í Stokkhólmi og Uppsölum í Svíþjdð,

í Lundúnum, Oxford og Edínaborg á Stóra Bretlandi, og víðar ef til

vill
;
enn fremr í Parísarborg, 1 Vatikansafninu í Rómaborg, sem er

skjalasafn páfanna, í ymsum stöðum á Norður-|>ýzkalandi ,
í

Múnchen 1 safni Konráðs Maurers og víðar, sem ekki verður

hæglega talið. Sumt kemr smásaman í Ijós í prentuðum
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bréfasöfnum ymsra landa eða borga, og verðr með því möti á

vegi fyrir oss, en afsumu fáum vér að frétta afhendíngu og sumu ekki.

Auk þess, sem getið er um einstök bréf og söfn af þeim,

þá eru einnig til önnur, sem eru nokkuð öðruvísi löguð, en þó

samkynja að sumu leyti. fað eru máldagar biskupanna, sem

eru að einu leytinu einstök bréf fyrir hverja kirkju, útgefin af

biskupinum við vígslu kirkjunnar eða við skoðun hennar, en að

öðru leytinu eru máldagar hvers biskups, svosem bók sérílagi,

eins og visitatiu-bækr biskupanna á síðari tímum, sem eru

einskonar framhald máldaganna. |>ó mart sé nú tapað af

þessum máldögum, þá höfum vér þö ekki allfáa einstaka mál-

daga, jafnvel frá hinum elztu tímum, sem koma 1 Ijós í fyrsta

bindi fornbréfasafnsins, en síðan verða máldagasöfnin stærri og

heillegri, og kann vera að þá yrði réttara að skilja máldagana

frá fornbréfasafninu og láta prenta þá sérílagi , einsog herra

yfirdómari Jón Pétursson hefir byrjað á með Auðunnar máldaga

í ^^Tímariti" sínu, en til útgáfu máldaganna þarf miklar rann-

sóknir og samanburð, ef hún ætti að verða áreiðanleg og

nokkurnveginn fullkomin, eins og ráða má af þeim einstökum

máldögum, sem koma í Ijós í þessu bindi. Máldagasöfn þau,

sem helzt eru í heild og gæti verið réttara að gefa út sérílagi,

byrja fyrst eptir tíma Árna biskups Helgasonar, því af hinum

fyrri er of mikið týnt til þess, að af þeim geti orðið mynduð

nein heild. fað eru þessir máldagar úr Skálholts biskupsdæmi :

Jóns Halldórssonar, sem árfæra mætti til 1325; Jóns índriðasonar

1340; Jóns Sigurðarsonar, 1343; Gyrðs ívarssonar 1350: Odd-

geirs forsteinssonar frá 1370, eptir Hítardalsbók; Michaels frá

1384; Vilchins frá 1397; Sveins hins spaka, Pétrssonar, frá

1466; Stepháns Jónssonar frá 1490; Ögmundar Pálssonar frá

1525; Marteins Einarssonar frá 1553; Gísla Jönssonar frá 1575,

og Odds biskups Einarssonar frá hérumbil 1600. — En úr

Hóla biskupsdæmi eru þessir: Auðunnar biskups rauða, forbergs-

sonar, 1318; Jóns biskups skalla Eiríkssonar, 1360; Pétrs bisk-

ups Nikulássonar 1395; Jöns Vilhjálmssonar í bréfabók hans

1430; Ólafs Rögnvaldssonar 1460; Sigurðar Jónssonar biskups
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Arasonar, oíficialis á Grenjaðarstað, sem hefir látið gjöra Sig-

urðar registr (1551). fað mundi verða hægra til yfirlits, að

taka saman í heild máldaga sérhvers biskups.

Af bréfabókum, sem eru til í heild sinni og ætti ef til

vill helzt að verða prentaðar sérstaklega, eru þessar helztar að

telja, að því er vér vitum til: brefabók Jdns biskups Vilhjálms-

sonar á Hölum (1430
—

1440), og bréfabók Gizurar biskups

Einarssonar í Skálholti (1540—1547). Úr bréfabók Ögmundar

biskups má tína mart saman eptir afskriptum, sem Árni Magnús-

son heíir látið gjöra eptir frumritinu, og nú eru í safni hans

og í stiptsbókhlöðunni í Keykjavík. Bréfabók Ólafs biskups

Rögnvaldssonar, Gottskálks biskups Nikulássonar, Jdns biskups

Arasonar og Olafs Hjaltasonar hafa verið til á tímum Guð-

brands biskups, því hann heíir haft þær fyrir sér, þegar hann

ritaði bækh'ngana til varnar fyrir afa sinn, Jón lögmann Sig-

mundarson; nú fyrir laungu er þeirra hvergi getið, og er hætt

við þær sé undir lok liðnar. Af bréfabókum Guðbrands biskups

má tína saman nokkuð, helzt í skjalasafni biskupsins og í Árna

Magnússonar safni, en stórlega mikið og mestan þorra hlýtr

að vanta. —
Skylt þessu er safn af prestastefnu bókum, eða

Synodus-ályktunum, sem eru til enn frá sextándu öld að mun.

fað er auðsætt á því, sem hér er sagt, að mjög mikil þörf

væri á að sérhver, sem á kost á að sjá eða hafa handa á

miUi gömul handrit, legði alúð á að skygnast eptir með hinni

mestu athygii, hvort ekkert fyndist af slíkum skjölum, blöðum

eða bóka brotum, svo það yrði frelsað frá tjóni ef auðið væri.

Menn fást svo opt um það, að handrit og skjöl hafi verið flutt

út úr landiuu og farizt með því móti, en gá ekki að því, sem þó

er víst, að enn fleira hefir týnzt og tapazt í landinu sjálfu, og

flöldi íslenzkra handrita hefir einmitt frelsazt með því, að þau

hafa komizt til annara landa. f>ar með vil eg þó enganveginn

sagt hafa, að vér eigum að bjarga ritum vorum fornum eða

nýjum með því, að koma þeim út úr landinu. Miklu fraraar

þyrfti að sjá við þesskonar tjóni 1 tíma, með því að velja hið bezta

ráð, og hið bezta ráð til þess er að koma bréfunum á prent. Eg



leyíi mér að ítreka það, sem eg sagði á ársfundi Bókmenta-

félagsins 12. April 1856, og prentað er í ^^Skýrslum og reikn-

íngum" félagsins fyrir það ár. |>ar segir svo: ^^fetta safn

(Fornbréfasafnið) gæti orðiðmjög merkilegt og nytsamt í margan

máta, ef landar vorir vildi styrkja til þess, bæði með því að

gánga 1 félagið, og með því, að segja til skjala þeirra sem þeir

þekkja, og senda annaðhvort til láns eða gjafar félaginu bréfa-

bækr og máldagasöfn og þessháttar; með því móti mætti enn

frelsa frá eyðileggíngu mörg bréf og skjöl, sem líkloga verða

annars að engu gagni. fessu mætti vel við koma, ef menn vildi

skrifa upp hver 1 sínu lagi, eða láta uppskrifa, yfirlit yfir hvað þeir

eiga, eða og skjölin sjálf, og sendi síðan yfirlitið og frumritin

félaginu, en héldi afskriptum sínum eptir". fessi tilmæli hafa

að vísu borið nokkurn ávözt, sem kemr Fornbréfasafninu í góðar

þarfir, en þó er mikillamuna vant tilþess, aðþaðhafi hrifið aðfuUu.

fegar fyrir liggr að safna fornbréfum undir prentun, eru

tveir vegir fyrir hendi. Annar er sá, að búa undir safnið að

fullu og öllu áðr en prentað er; annar er sá, að taka holt og

bolt, og láta prenta jafnóðum hvað fyrir verðr, einúngis að

þess sé gætt, að halda tímaröðinni innan hvers bindis. Hvor

vegrinn, sem tekinn er, hefir sína kosti og sína annmarka.

Veli maðr þann veginn, að safna fyrst öllu, eða sem mestu,

þá er sá vegrinn lengri til undirbúníngs, en hann er fullkomn-

ari. Fari maðr hinn veginn, þá er hann fljótfarnari í bráð, en

þá verðr ekki annað en hálfverk eða minna hvað gjört er, og

verðr sá, sem ætlar að hafa safnsins uot, að lesa sér sjálfr til

það sem þarf. Hér hefir verið farið nokkurskonar meðalveg.

Maðr hefir leitazt við, að fullgjöra safnið sem mest að mögu-

legt væri, áðr en farið væri að prenta og svo jafnframt. Til

þess hafa verið rannsökuð öll þau söfn, sem fyrir hendi voru

og að varð komizt, svo prentuð sem óprentuð, og búið til

eptir þeim registr yfir öll þau bréf og skrár, sem fyrir hendi

voru og umtalsmál var að taka í safn þetta. Hvert skjal er

sett sér á blað eptir tímaröð, með þeim athugasemdum, sem þurfa

þykir. fetta er gjört fyrir allt tímabilið, en þó einkum ná-
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kvæmlegast fram til loka ^órtándu aldar, til ársins 1400, og

þó mart af því, einkum fram til 1300, með skýríngum og sam-

burði, sem nauðsynlegt er vegna þess, að margar skrár frá

þrettándu öldinni eru 1 bréfabókum, og í blönduðum handritum,

en finnast ekki í frumritum. Með þessari aðferð hyggjum vér

þó, að flest af skrám þeim, sem eru eldri en 1300, muni koma

fram í svo hreinni mynd, sem þær er nú að fá, og að skýríngar

þær, sem þeim fylgja, muni bæði sanna þetta og svo gjöra

sjálfar skrárnar aðgengilegar og Ijósar fyrir lesendum, þó þeir sé

ekki lærðir eða kunnugir þesskonar ritum. Skýríngar þessar

munu verða nauðsynlegar þartil þrettánda öld er á enda, en úr

því munu þær að mestu leyti geta orðið felldar úr, svo að

nægja megi að prentuð verði bréfin einúngis, eptir frumritunum

eða þeim hinum beztu afskriptum sem fást kunna.

Safn þetta sjálft ber það með sér, eptir hverju sérhver

einstök skrá eða bréf er prentað, og virðist ekki þörf að skýra

nákvæmlegar frá því, en gjört er á hverjum stað, þar sem þau

handrit eru nefnd í fyrsta sinn, sem hagnýtt eru. fö er hér

sett framanvið yfirlit bréfanna, eða röð og efni þeirra, og sömu-

leiðis yfirlit yfir handrit þau, sem hafa verið hagnýtt við þetta

fyrsta bindi Fornbréfasafnsins
;
handritunum er raðað eptir töluröð,

og er hægt að finna hver þessi handrit eru, sem hér eru hag-

nýtt, og hvar þeirra er getið í bókinni. f>að má ætla, að flestir

muni vera samdóma um, að registr sé í mesta máta nauðsyn-

legt við slíka bók sem þessa, og til þess hefir verið varið mikilli

fyrirhöfn, að gjöra það sem fyllst og greinilegast. Með því að

fella saman í eitt registr nafna (manna og staða) og hluta var

það tilgángrinn, að gjöra registrið sem einfaldast, svo að ekki

þyrfti að leita nema á einum stað að því, sem í bókinni væri;

en vera kann, að röðinni sé ekki allstaðar jafnt fylgt; þó er

vonanda, að það valdi engri töluverðri viUu.

Margar af skrám þeim, sem hér koma fyrir sjónir, eru

vandsénar að því leyti, að þær vantar ártal og dagsetníngar, og

kann þá að virðast nokkuð óvíst, hvort rétt sé ályktað um

tímann, sem þær eru heimfærðar til. Um það efni hefir verið
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mjög nákvæmlega rannsakað, og eg ítreka mitt innilegt þakk-

læti fyrir þá aðstoð á ymsan veg, sem meistari Guðbrandr

Vigfússon í Oxford heíir látið mér í té við þessar rannsóknir,

eins og við undirbúníng safns þessa yfirhöfuð að tala meðan við

vorum saman. Bæði hann og herra Eiríkr Magnússon og

ymsir fleiri hafa sýnt mér þar að auki þá góðvild, að senda af-

skriptir fornbréfa, og votta eg þeim innilegar þakkir fyrir, en

eigi síðr þeim, sem hafa annaðhvort með gjöfum sínum tilBókmenta-

félagsins eða með öðru móti orðið til að auka og bæta safn þetta.

Eg hafði í fyrstu von um, að stjórnin mundi styrkja útgáfu

þessa fornbréfasafns til fullnustu, en svo hátt hefi eg þó ekki

getað komizt. Eg hefi fengið um nokkur ár 400 rd. árlega,

en þurfti og beiddi um 800; seinast urðu ymsar orsakir til

þess, að þeir 400 rd. voru dregnir af. Eigi að síðr má eg

þakka þenna styrk, því án hans hefði eg ekki getað unnið að

verki þessu eins og eg þó hefi gjört, og hinu íslenzka Bók-

mentafélagi á eg að þakka, að það hefir borið allan prentkostn-

aðinn. Hefði félagið haft meiri styrk landa vorra, og með því

meiri efni, hefði það getað lagt meira til, og komið þar með

meira verki áleiðis. En eigi að síðr má eg maklega þakka það

sem af er, því ísinn er brotinn, og hægra viðfángs að halda

áfram eptir því sem byrjað er og undir búið. Nú hefir þar að

auki hið íslenzka stjórnarráð veitt félaginu 1000 krónur fyrir

þetta ár til styrks af því fé, sem alþíng veitti í sumar er var

til vísindalegra fyrirtækja, og með þessu móti hefi eg von um

að safn þetta fái heppilegan framgáng.

Kaupmannahöfn 30. Marts 1876.

Jón Sigurðsson^
forseti Bókmentafélagsdeildarinnar

i Kaupmannahöfn.
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og þjónustugjörð m. fl. . . 423—463.

118. [1224]. Máldagi (Magnús biskups) fyrir kirkjunni á Eyri

í Álptafirði 464—465.

119. [1224]. Máldagi (Magnús biskups) fyrir kirkjunni í

Tjaldanesi 1 Saurbæ . 465—466.
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DIPLOMATAEIUM ISLANDIOUM.

1. 15. Mai 834. Aachen.

Hlöðver keisari, son Karlamagnúsar keisara, setr erkibisk-

upsstól í Hamborg, og leggr þar til góz og réttindi.

Um bréf þetta hefir verife mikill ágreim'ngr, þareb frumritib

verfer ekki fmidií), og halda margir þab falsab. Afskriptum þess
má skipta í þrjá abalflokka, sem eg kalla hér A^ B og C. Er
A taUb grunsamast, en þab er hér tekib fyrst af því þab snertir

Island. B er haldib af flestum ótortryggilegast ,
en C er sam-

setníngr úr bábum, er þess því hér ab eins getib.

A.

Afskript afBrimakroniku, semnærtill583, eptir Johann Renner,

í handritasafni Thotts í konúngsins mikla bókasafni í Kaupmannahöfn,
Nr. 657—658 í Fol., ritub ab sögn höfundarins eptir frumbréfinu í

Brimum, meb gulhiu innsigU (i. B. Thott. 657, bls. 25— 31).

Prentab fyrst í : Arild Huitfeldts Danmarckis Rigis Krönnieke.

Kh. 1603. 4to.
I,
41—45 (ný íitg. Kh. 1652. Fol.

i, 22—24), og

eptir því í: Pontanus Eerum Danicarum Historia. Amstelod. 1631.

FoL
,

bls. 97—98
, og í Pontoppidans Annales Ecclesiæ Danicæ

Diplomatici. Copenh. 1741. 4to.
i,

34—37.

A þýzkalandi fyrst prentab í: Scriptores rerum Germani-

carum
, SeptentrionaHum &c.

,
ed. Erpold. Lindenbrog. Francof.

1609. Fol. bls. 143—145 (ný útg. Jo. Alberti Fabricii. Hamb.

1706. Fol. bls. 125—126); og eptir Lindenbrog í mörgum bók-

Dipi. isl. I.B. 1
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iim, svo sem í: Lambecii Origines Hamburgenses Lib. I. Hamb.

1652. 4to. bls. 121—127 (útg. Fabricii meb Lindenbrog 1706.

bls. 35—36). — Joh. Phil. á Vorburg. Historiarum vol. XI. Frankf.

1660. Fol. bls. 241—242. — Mag. Adam Hist. Eccles. ed.

Mader. Hehiistad. 1670. 4to. Append. bls. 179—184. — Pau-

hni Theatrum illustrium virorum Corbeiæ Saxonicæ. Jenæ 1686.

4to. bls. 14—17. -- Wilh. Ernst Tenzel. Vindiciæ pro Herm.

Conringii censura diplomatis íictitii coenobii Lindaviensis. Append.

bls. 25. — Arnkiel. Cimbrische Heyden-Bekehrung. Hamb. 1702.

4to. IV, 130—132 (útlegg. á þýzku sst. bls. 126—130). — Spe-

gel. Skriftehge Bewis hörande til Swenska Kyrckiohistorien. Upsal.

1716. 4to. bls. 4—7. — LUnig. Teutsches Reichs-Archiv. Vol.

XVI. Leipzig 1716. Fol. Anhang zu denen Erzstiftern. Bremen.

bls. 67. — Goldast. Memoranda vetera Holsatica í Westphalens Monu-

menta inedita rerum Germanicarum. Lips. 1739. Fol.
i, 885—

892. — Upphaf og endir bréfsins í : Herm. Conring. Censura Diplo-

matis, quod Ludovico imperatori fert acceptum coenob. Lindaviens.

(2. útg. 1723. 4. bls. 15— 16).
—

Ágrip úr bréfinu í: J. Mes-

senius. Scondia ilhistrata. Stockh. 1703. Fol. Tom. IX, bls. 6

(eptir Hvitfeldt) ;
— Mabillon. Annales Ordinis S. Benedicti. Paris

1704. Fol.
11, 565; — G. Schlitze. Die Geschichte von Hamburg.

Hamb. 1775. 4to.
i, 116—120; — Grönlands historiske Mindes-

mærker iil,
66—68. (Khavn 1838—1845. 8vo).

Önnur afskript, eptir fornri bréfabók frá Bamberg (^^Udalrici

Babenbergensis") frá 1125, er prentub í: Eccard. Corpus

historicum medii ævi. Lipsiæ 1723. Fol. Tom. ii, Nr. CXVíII.

col. 105—108.

þribja afskript, eptir Vicehns bók
,
sem ritub er á tímabihnu

frá 1070 til 1122^; þar eru á sögur Willehads, Anskars og Rim-

berts, og aptanvib þær sögur er bréf þetta og tvo önnur; úr

þessari afskript er tekinn orbamunr í Lappenbergs Hamburgisches
Urkundenbuch. Plamb. 1842. 4to. Nr. VIII. bls. 10—14.

Bréfs þessa er þar ab auki getib í mörgum bókum, sumstabar

meb tilvísan um
,

hvar þab finnist prentab ,
t. a. m. í Georgisch,

Regesta chronologico-diplomatica. Leipzig 1740. Fol.
I, 90; — Hem-

i) Vicelinsbók hefír verið í Paderborn, og síðan i Abdinghof; sýnishorn

af letrgjörð þeirrar bókar er i Pertz Monum. hist. German. Tom ii, Tab.

VIII ad pag. 777.
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pels Niedersachs. Urkimden-Verzeichniss. Hannov. u. Leipzig

1785—86. Tom. I— lll. Fol. — Ratimers Regesta Historiæ Brand-

enburgensis. Berlin 1836. 4to. i, Nr. 77, bls. 20. — Regesta

Diplomatica Historiæ Danicæ. Havn. 1847. 4to.
i^

1—2.

Hér er afskript þessi prentub eptir Lindenbrog (L) og orba-

munr tilfærí)r eptir Renner (fí), Hvitfeldt {,H) ^
Eccard

(ÍZ'), og

Vicelins bók (F).

In nomine Domíni' Dei et Saluatoris nostri lesv Christi.

HludoYvicus diuina [fauente et^ propitiante"^ clementia Impe-

rator Augustus.

Si speciahbus cuiusque fidelium nostrorum^ necessitatibus

prospectius^ subueniendum esse, Imperialis^ auctoritas mon-

stratj quanto magis ad debitam generalitatis prouidentiam æquum

[dignumque pertinet''^, vt^ Ecclesiæ CathoHcæ atque ApostoUcæ,

quam Christus pretioso sanguine^ redemit, eamque nobis tuen-

dam regendamque^° commisit^', piam ac sollicitam in cunctis

oportet*^ gerere curam, et vt in eiusprofectu*^, vel exaltatione

congruam exhibeamus dihgentiam, nouis ad eius [necessitatem

vel vtihtatem^-* atque dignitatem pertinentibus rebus, noua imo

necessaria et vtiha prouideamus constituta^^. Idcirco sanctæ

Dei Ecclesiæ filhs præsentibus
' ^ et futuris certum esse volumus,

qualiter diuina ordinante gratia nostris in diebus, Aquilonaribus

in partibus, [in gentibus videhcet Danorum*^, [Suecorum, Nor-

weon, Farriæ'^, Gronlandon
, Hahingalandon , Islandon, Scre-

i) sl. H; eplir [wí setn stendr i sýnishorni Renners af frumritinu

vird-ist svo, sem hér hafi veriif rita& eterni.

2) frá [ sl. V. 3) frá [ sl. Í7; divino favore et prop. clem., H,

4) nostris, H. 5) prospectus, ií; perspectis, U; prospectiue, H.

a) temporalis, H. r) frá [ est, dignumque, U.

s) et, 6. V. B, H. 9) suo, b. v. U; suo pret. sangv., H.

10) regendam tuendaraque, H. 11) dedit, R.

12) nos oporteat, U. 13) U, H
', prospectu, L, R.

u) frá [ utilit. vel nec, U. 15) instituta, U, H.

ig) scilicet, 6. V. U, H.

it) frá [ scilicet in gentibus, videlicet Dan. , H; Pontan: aquil. in

partibus scilicet, ingentibus, Danorum 0. s. frv.

ib) pannig leiiyrétt, eptir [vi sem annars er venjulegt t peim bréfum

sem telja nöfn pessi-, L og aiTrir sem fylgja honum hafa: terræ öronl.,

og mun pait vera ritvilla eífa prentvilla.

1*
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deuindon^ et omnium Septentrionalium [et Orientalium^ Natio-

num magnum cælestis gratia-^ prædicationis siue adquisitionis pate-

fecit ostium-*. Ita vt multitudo hinc inde ad fidem Cliristi conuersa,

mysteria cæiestia, Ecclesiasticaque subsidia desiderabiiiter expe-

teret. Vnde Domino Deo nostro laudes immensas persoluentes

extollimus, qui nostris temporibus et studiis sanctam ecclesiam,

sponsam videlicet suam, [in iocis^ ignotis [sinit dilatari'^ atque

proficere^. Quamobrem \na cum sacerdotibus cæterisque Im-

perii nostri fidelibus iianc Deo dignam cernentes causam valde

necessariam, atque futuræ Ecclesiæ dignitati^ proficuam, dignum

duximus, \'t locum aptum nostris in fmibus euidentius eiigere-

mus, vbi sedem Archiepiscopalem, per hoc nostræ auctoritatis

præceptum statueremus
,

vnde omnes illæ barbaræ nationes

æternæ vitæ pabulum facilius [vberiusque capere valerent, et

sitientes salutis gratiam^ præ manibus vel oculis haberent,

/^^ [ Gíronlandan
, Islandan, Z7; Sueonura , Norvagorum , Farriæ,

Gronlandorum, Helsinglandorum, Islandorum, Scrikfindorum , H; Siieonum,

Noruueorum, Farne, Gronlondan, Islondan, Scridevindan, V.

2) frá [ sl. U. 3) gratiæ, H.

4) í sögu hins heilaga fíimberts erkibiskups , sem rituð' er á tíma

eptirrennara hanSf A&algeirs erkibiskups (888—909), standa nokkur or&,

sem eru áþekk því sem stendr i bréfi pessu, og eruþannig: Cap. i. Cum

Imperator Hludowicus regni Francorum monarchiam teneret, .... subin-

travit etiam memoria, qualiter serenissimus pater suus Karolus, cognomento

magnus , gentem Saxonum eotenus infidelem ad fidem Christi converterit,

et usque adhuc ordinatis per ipsam provinciam suíFicienti numero episcopis

et sedibus eorum provide distributis, extremam ad plagam aquilonarem

ejusdem provinciæ partem ad hoc reservaverit, ut ibidem archiepiscopalis

construeretur sedes, unde prædicatio verbi Dei finitimis fieret populis, Sue-

onum, Danorum, Norweorum, Farriae, Gronlandan, Islandan, Scridivindan,

Slavorum, nec non omnium septentrionalium et orientalium nacionum, quo-

cunque modo nominatarum
, qui paganicis adhuc erroribus involvuntur.

Pertz. Montmienta Germaniæ, 11, 764 — 765. — þetta er eptir Vicelins bók

og fleirum handritum þýzkum, en aiTrir hafa haldiif a^ þessi or& vœri sett

inn si&ar og fölsuð; og segjast hafa fundir petta öJruvisi orírair i haúd-

ritum á Frakklandi. Henschen og Bolland. Acta Sanctorum. Febr. i, 559—
560, sbr. Langebeks Scriptores Rerum Danicarum. Hafn. 1773. Fol. 11,

126. sbr. I, 451. athgr. z.

5) frá [ locis in, /?, U. 0) frá [ scivit delitari, fí.

7) profiteri, H^ prospicere, V. e) dignitate, R. 9) frá [ fellt úr i R.
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insuper et niagnorum progenitorum nostrorum' sacra lucrandi

studia nostris in diebus nunquam deficerent. Progenitor ete-

nim^ noster gloriosæ memoriæ Karvlvs omnem Saxoniam

Ecclesiasticæ religioni subdidit, iugumque Christi adusque^

terminos Danorum atque Slauorum corda ferocia ferro* per-

domans^ docuit, vbi'"* inter lias vtrasque gentes Danorum siue

Winedorum''' vltimam Saxoni^ partem sitam" et-' diuersis peri-

culis, temporalibus videlicet et spiritualibus'^ ,
interiacentem

perspiciens^ ', [Pontificalem ibidem sedem fieri^^ decreuit [trans

Albiam^-"^. Ynde postquam terram Transalbianorum'* laxata

captiuitate, quam ob muitam perfidiam [in ipsis*^ Ghristianitatis

initiis patratam per septennium [passi sunt'^, ne locus ille a

barbaris inuaderetur Ekeberto'^ Comiti restituere præceperat,

non iam vicinis Episcopis*^ committere voluit. Sed ne quis-

quam eorum hanc sibi deinceps parochiam vindicaret, ex''-*

remotis Galliæ partibus quendam Episcopum Amalarium'^^ nomine

direxit'^*, qui primitiuam Ecclesiam ibidem consecraret. Sed

et eidem Ecclesiæ sacras reliquias ac plura Ecclesiastica mu-

nera pia largitate specialiter destinare curauit. Postmodum vero

captiuis optatam ad patriam^^ yndique confluentibus
,
eandem

parochiam cuidam presbytero Heride^^^ nomine specialiter com-

mendauit, quem vniuersæ Transalbianorum^-* Ecclesiæ, ne ad

ritum relaberetur^^ gentilium, vel quia [lucrandis adhuc genti-

bus'^^ locus ille^^ videbatur^^ aptissimus, disposuerat consecrari

i) sl. l/, V. 2) enim, H. 3) usque ad, V. 4} sl. V.

5) ferre, b. v. U. g) imde, U.

7) Danorum gentes uidelicet siue Slauorum, V. s) suam, "F; sl, U.

9) in, H. 10) spiritalibus, F. n) prospiciens, U.

12) frá [ ibid. sed. fieri pont., U. u) frá [ Transalbiam, H.

14) Transalbinorum, H; Nordalbingorum, U. 15) frá [ sl. U.

le) frá [ passa est, H.

i7) N., U [greinir ekki nafnuf)', Exeleberto, R', Ereberto, Pontan.

18) locum iUum, 6. v. U, og Lunig. 19) et é, H.

20) N., Í7; Anscharium, H. 21) dixit, U. 22) parochiam, H.

23) Heridag-, LUn.; Heridæ, /í; nomine N.
, í/; Herodach

, /f;

Heridach, V.

14) Transalbinorum, Liln., H ', Nordalbingorum, U.

25) relaberentur, H. ze) gentilibus, H.

2r) frá [ loc. 11. hicr. adh. gent., U. 23) reddebatur, H.
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Arcbiepiscopum* ,
vt ipsi- occasione vel auctoritate summa

in ipsis terminis gentium-, sedulitate prædicandi sancta multi-

plicaretur Ecclesia dum vicinorum ipsius nouitatis Episcoporum

multa latitudinis cura non sufficiebat discurrere per omnia.

Delegauit etiam*^ eidem presbytero quandam cellam^ Rodenach'*

vocatam, quatenus eidem loco periculis circumdato fieret supple-

mentum. Sed quia consecrationem iam dicti viri, velox ex

hac luce transitus pij genitoris nostri'' fieri prohibuit. Ego

autem, quem diuina clementia in sedem regni eius asciuerat,

cum in multis Regni^ negotiis insisterem, hoc quoque prædictum

patris mei studium, velut Regni in fmibus^ minus caute ad-

tenderem^
, prædictam^^ parochiam vicinis Episcopis interim

commendaui. Nunc autem tam'^ propter [supra scripta*^

Ecclesiastica lucra in gentibus demonstrata, quam et propter

votum pij genitoris nostri, ne [quid eius^-^ imperfectum
' ^ re-

maneat, statuimus vna cum consensu Ecclesiastico præfata vl-

tima in regione Saxonica trans Albiam, in loco nuncupato Ham-

maburg^^, cum vniuersa Transalbianorum'^ <^

Ecclesia, proprij

vigoris constituere sedem Archiepiscopalem^"', cui et^^ primum

præesse, atque solenniter consecrari per manus Drogonis'^

Metensis, et summæ^^> sanctæ Palatinæ dignitatis^f præsulis

Ansgarium^^ fecimus Archiepiscopum ,
adstantibus Archiepi-

scopis Ebbone^^ Remensi, [Hetti^^ Treuerensi, et Otgaro'^-

Moguntiensi'-3 ,
cum plurimis aliis generah in conuentu totius

Imperij nostri præsulibus congregatis: [assistentibus quoque

speciahter et^* consentientibus atque consecrantibus Helin-

gando^"^ siue WiIIerico Episcopis, a quibus iam^^ dictæ parochiæ

partes, á nobis et a patre nostro sibi ohm commendatas rece-

pimus^'í, Cui videliaet Ansgario [tam nostra'^ö, quam [sanctæ

i) episcopum, U, H. 2) ipsa, U, B. 3) et, U. 4) ecclesiam, H.

5) N., Í7; Rodnach, H. e) in diebus ejus, b. v. Í7; nostris, H.

7) disponendis, b. v. U. e) peractum, b. v. U.

9) suadentibus quibusdam jam dictam cellam ad N. monasteriimi contuli,

b. V. U. lo) vero, b. v. U. 11) sl. H. 12) dicta, H; /rá [ subscripta, U.

13) studii, b. V. U. 14) frá [ ejus studium infectum, H. 15) Hammaburch, V.

16) Transalbinorum, LUn., H', Nordalbingorum, U. n) sl. V. is) ut, H.

19) Dragonis, Lun. } N., U. 20) summi, H. 21) sl. H. 22) N., U.

aa) frá [ Hattone Treuirensis, Ottigario Moguntinensis, H, 24) ac, H.

25) Helling., Lun.; Helingaudo, H. 26) tam, H. -n) frá [sU U.

28) þannig Hj nostro, L ; frá [: quia præfatis in gentibus hæc nostris in
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Roman§ Ecclesig^ auctoritate hanc Deo dignam in^ præfatis^

gentibus commisimus legationem ac proprij vigoris ascribere

decreuimus dignitatem'*. [Et quia casus præteritorum cautos

nos facit in futurum^
,

ne quisquam EpiöCoporum<^ aliquam

sibi trans Albiam^
,

vel alicubi in prædicta^ parochia vindicet

potestatem, certo Umite circumscriptum esse volumus, videlicet

ab Albia^ flumine deorsum vsque ad mare Oceanum
,

et sur-

sum per omnem Slauorum prouinciam vsque ad mare quod
Orientale vocant, et per omnes prædictas nationes Septentrionis.

Omnes quoque paludes, infra siue iuxta Albiam positas, cultas

et incultas, infra terminos eiusdem parochiæ ponimus; vt

Transalbiani se et sua ab incursu paganorum, qui sæpe ti-

mendus est, securius in hiis locis occultare queant^'\ Et vt

hæc noua constructio periculosis in his'^ locis cæpta, subsi-

stere'^ valeat*-^, quandam cellam Turholt*-* vocatam tam huic

noug constructioni' ^[ , quam*^ Archiepiscopi successorumque

suorum in gentibus legationi*^ perenniter^® seruituram^^ ad

nostram nostrgque sobolis perpetuam mercedem diuinæ offeri-

mus^^ Maiestati'^ *
. Res itaque'^'^ præfatæ sedis, et [iam dicti^^^

diebus Deo dignissima in convocatione gentilium vel redemtione captivorum

monstrata sunt lucra, tam nostra, U.

i) frá [ sancta Romana, H. 2) sl. H.

3) sl. U. 4) sl. H. 5) futura, H. e) episcopum, H.

?) Transalbiam, H. e) sl. H. 9) Albio, H.

jo) frá [ sl. U. 11) 5/. U, H. 12) suscipere, V.

13) valeret, nec prævalente barbarorum sævicia deperiret, U.

14) N., Z7; Thurholt, V. 15) sl. H. le) ejusdem, b. v. H.

ir) frá [ sl. U. is) permittere, H.

19) quam suæ successorumque suorum in gentibus legationi, 6. v. U,

ao) obtulimus, U.

21) Homines quoque, qui ejusdem cellæ beneficia habere videntur, ab

omni expedicione vel milicia siue qualibet occupatione absolvimus, ut idera

venerabilis Archiepiscopus ad hanc Deo dignam peragendam in provisis tem-

poribus legationem nullum in hoc paciatur detrimentum. Bona vero, quæ ex

eadem cella nostris patribus et nobis dari solebant, in convocationem pagano-

rum vel rederaptionem captivorum sive ejusdem sedis supplementum multi-

modis periculis circuradatæ vel ibidem Deo militantium solacium, ob amorem

sanoti Salvatoris ejusque intemeratæ genetricis Mariæ ac beati Sixti confes-

soris, perpetuo jure retinenda delegamus, 6. v. U.

2i) quoque, U. 23) frá [ præscripti, U,
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monasterij siib plenissima defensione
,

et immimitatis tuitione

volumus vt consistant[ ,
\t liceat venerabili Archiepiscopo prg-

dicto^ suisque successoribus ac omni ciero sub eorundem^

regimine constituto
, quiete in Dei seruitio degere-\ et pro

nobis proleque nostra atque statu totius Imperij'* diuinam mi-

sericordiam exorare. Et vt hæc autoritas sui vigoris perpetuam
obtineat firmitatem

,
manu propria subter eam firmauimus

,
et

sigilU^ nostri impressione signare^ iussimus.

[Signum Hlode p-J vvici piissimi Jmperatoris^

Hirminmarus® Notarius ad Yicem Theodonis^ recognoui'".

Data Idus Maij, Anno xxi. Imperij Domini** Hlodevvici

piissimi Augusti, Indictione xii*^.

Actum Aquisgrani in^-^ Palatio Regio, in Dei nomine feh-

citer, Amen. [Anno Domini*-* lesu Christi, D. cccxxxiv^''^.

R. og L hafa innsigh aptan vib bréfib, krínglótt, tvíhhbab

Framaná: mannsmynd í heilu Hki nibr'fyrir mitti, í kyrth og feld

yfir, knýttan á Öxhnni hægri, kórónu á höfbi; hendr bábar upp-

réttar, meb hauk á hægri hendi en knött meb krossi ofaná í vinstri

hendi. Aptaná: borg meb þremr turnum, einum breibumj í mibib,

og tveimr mjófum, til beggja hhba. -

B

þessi afskript er ahstabar ættfærb til bréfabóka, en hvergi til

frumrits. — Prentub fyrst í: Phihppus Cæsar. Triapostolatus

i) frá [ ac tueantur, ita ut nullus Judex publicus aut alia quælibet

publica potestate prædita persona de eorum rebus quicquam requirere aut

exigere præsumat. Sed liceat prædicto Archiepiscopo, U.

2) eorum, U. 3) pannig U, H; gerere, /.. 4) nostri, b. v, Uy H.

5) annuli, U. e) signari, H. r) frá [ sl. H.

s) Hincmarus, Liin. ; Hirnimarus, H.

9) Theodorus, JR; Theodori, H. 1«) recognovit, H; frá [ sl. U.

11) Romani, H. 12) xv, H. 13) 5/. U, H. 14) nostri, h. v. H.

15) Renn. sleppir n. framanaf og hefir cccxxxnii; frá [ sl. U.
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septentríonis. Cöln 1642. 8vo. bls. ITS, eptir fornri skinnbók frá

Hamborg, er seinna hefir verib í Bonn^. Bók Cæsars er prentub

upp aptr í Jo. Alb. Fabricii Memoriæ Hamburgenses. Tom. ii.

Hamb. 1710. 8vo, þar er upphaf bréfs þessa á bls. 767, og vísab

til, aí) hann prenti ekki bréfib allt, þareb þab sé betra í Linden-

brogs og fleiri ritum. — Bolland og Henschen. Acta Sanctorum.

Februar. Tom. l. Antwerp. 1658. Fol. bls. 404—406 (eptir Cæsars

bók).
— P. Lambecii Origines Hamburgenses Lib. II. Hamb. 1661.

4to. Chronologia et Auctarium ad Libr. i. bls. 354—361
,

meí)

orbamun eptir Lindenbrogs útgáfu (ný útgáfa af Lambecii Rerum

Hamburgensium Liber il. meb Chronologia et auctario af Jo. Alb.

Fabr. Hamb. 1706. Fol. bls. 105—107). — Mabillon. Acta San-

ctorúm Ordinis S. Benedicti. Sec. IV. P. II. Paris 1680. Fol.

bls. 121—123. CVenet. 1738. Fol. bls. 122-124). —
Liinig.

Teutsche Reichs-Archiv. Vol. XV. Spicilegium ecclesiasticum.

Leipzig 1716. Fol.
I,

114—115 (kemr í öUu saman vib Mabil-

lon).
—

Staphorst. Historia ecclesiæ Hamburgensis diplomatica.

Hamb. 1723. 4to.
i, 26—29. — Goldasti Memoranda vetera Hol-

sat. í Westphalen. Monumenta inedita rerum Germanicarum. Lips.

1739. Fol.
i, 885—892 (eptir Henschen í Acta Sanctorum).

—
Mart. Bouquet. Eerum Galhcarum et Francicarum Scriptores.

Paris. 1749. Fol. VI, 593—594 (eptir Mabillon og meb orbamun

eptir Baluzius).
— M. á Celse. Apparatus ad Historiam Sueo-

Gothicam (Celses Bullarium). Holm. 1782. 4to. bls. 8—10. — Lilje-

gren. Diplomatarium Suecanum. Stockh. 1829. 4to. i, 3 (mest

eptir Staphorst).
— J. Asmussen. Kritische Untersuchungen iiber

den Umfang der Hamburger Diöcese o. s. frv. í Archiv fiir Staats-

und Kirchengeschichte der Herzogthiimer Schleswig, Holstein,

Lauenburg o. s. frv. Kiel 1833. 8vo. i,
132—141 (raeb orba-

mun eptir helztu útgáfunum).
— J. M. Lappenberg. Hamburg-

isches Urkundenbuch. Hamb. 1842. 4to. i, Nr. VIII, bls. 10—

i) Lappenb. Hamburg. Urkimdenb. bls. 132, í athgr.
— Bók þessi

er þó að líkindum ekld eldri en hérumbil 1072, því par eru aptanvið sögu

Rimberts talin nöfn biskupa þeirra sem Aðalbert erkibiskup hefir vígt, og

er það kallað af sumum útgefendum óréttilega j^subscriptiones episco-

porum" (Fabric. Memor. Hamburg. ii
, 763; cfr. Langeb. scriptt. Rerr.

Dann. iii, 244—251). f)ar er talinn fyrstr ^^Slepn. episcopus Scalternol-

densis" (= Isleph episcopus Scalaholtensis).
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14 (meb orbamun eptir Vicelins bók, Eccard og Lindenbrog)
'

.
—

Codex Pomeraniæ Diplomaticus vítg. af Hasselbach, Kosegarten

og von Medem. Greifswald. 1843—51. 4to.
i,

Nr. 2, bls. 5—9.

Hér er þessi afskript bréfsins prentub eptir útgáfu Lappenbergs
í Hamburg. Urkundenb.

, og þareb svo lítr út
,
sem hann hafi ab

mestu fylgt Cæsars útgáfu, nema þar sem honum hefir fundizt

annab réttara, er hér settr sá orbamunr sem hann tilfærir eptir

Cæsar [Cœs.).

In iiomine domini Dei et salvatoris nostri Jesu Christi

Hludouuicus^
,

divina [fauente ef-^ propitiante clementia impe-

rator augustus.

Si specialibus cujusque fidelium nostroriun necessitatibus

perspectis subueniendum esse imperialis auctoritas monstrat,

quanto magis ad debitam generalitatis prouidentiam equum

dignumque pertinet, ut et ecclesig catholicg atque apostolic§,

quam Christus suo precioso sanguine redemit, eamque nobis

tuendam regendamque commisit, piam ac soIUcitam in cunctis

oportet** gerere curam, et vt in eius prouectu uel exaltatione

congruam exhibeamus^ dihgentiam nouis ad eius necessitatem

uel vtiHtatem atque dignitatem pertinentibus rebus, noua imo

necessaria et vtilia prouideamus constituta. Idcirco sanctg

Dei ecclesiae fdiis, presentibus scilicet et futuris, certum esse

uolumus, qualiter diuina ordinante gratia, nostris in diebus,

aquilonaribus^ in partibus, in gente uidelicet Danorum siue

Sueonum, magnum cglestis gratia predicationis siue adquisi-

tionis patefecit ostium
,

ita ut multitudo hinc inde ad fidem

Christi conuersa, misteria cglestia ecclesiasticaque subsidia

desiderabiliter expeteret. Vnde domino Deo nostro laudes

inmensas persoluentes extollimus
, qui nostris temporibus et

studiis
,
sanctam ecclesiam

, sponsam uideUcet suam
,

locis in

ignotis sinit dilatari atque proficere. Quamobrem una cum

i) Lappenberg getr um, að frumbréfið og afskript af þvi eigi að vera

i Stade, Caps. cxvii ,
Nr. 19 og 30, en hafi ekki fundizt á þeim stað,

þegar hann var þar.

2) Ludovvicus, Cœs. 3) frá [ sl. Cœs.

4) oporteat, Cœs. 5) adhibeamus, Cœs. e) aquilonalibus, Cœs,
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sacerdotibus ceterisque imperii nostri fidelibus, hanc Deo

dignam cernentes causam ualde necessariam atque futurg eccle-

sig dignitati proficuam , dignum duximus
,

ut locum aptum
nostris in fmibus euidentius eligeremus ,

ubi sedem episcopa-

lem per hoc nostr^ auctoritatis preceptum statueremus, unde

omnes ille barbarae nationes eterng \itg pabuium facilius uberi-

usque capere ualerent et sicientes salutis gratiam^ pre

manibus vel ocuUs haberent^ : insuper et magnorum proge-

nitorum nostrorum-^ sacra Uicrandi studia nostris in diebus

numquam deficerent.

Genitor etenim noster glorios^ memori^ Karolus omnem
Saxoniam ecclesiasticg rehgioni subdidit, iugumque Ghristi ad

usque-* terminos Danorum atque Slauorum, corda ferocia

ferro perdomans, ferre^ docuit. Ybi inter has utrasque gen-

tes Danorum^ siue Winedorum^ ultimam Saxonig partem si-

tam et diuersis pericuUs, temporaUbus uideUcet ac^ spirituali-

bus, interiacentem prospiciens, pontificalem ibidem sedem

fieri decreuit trans Albiam. Vnde postquam terram^, Nord-

albingorum laxata captiuitate, quam ob muUam perfidiam in

ipsis christianitatis initus patratam per septennium passi

sunt, ne locus iUe a barbaris inuaderetur, Ecberto comiti

restituere preceperat, non iam uicinis episcopis locum iUum

commUtere uoluU, sed ne quisquam eorum hanc sibi deinceps

parrochiam uindicaret, ex remotis GalUg partibus quendam

episcopum, Amalarium nomine direxit, qui primitiuam eccle-

siam ibidem consecraret. Sed et eidem ecclesiae sacras reU-

quias ac pUira ecclesiastica munera pia largitate speciaUter

destinare curavit. Postmodum uero captiuis optatam ad pa-

triam undique confluentibus, eandem parrochiam cuidam pres-

bitero Heridac nomine speciaUter commendauit, quem univers§

Nordalbingorum ecclesiae, videUcet ne ad ritum relaberentur

gentium, uel quia locus iUe lucrandis adliuc gentibus uide-

batur aptissimus , disposverat consecrari episcopum ,
ut ipsa

occasione uel auctoritate summa in ipsis terminis gentium,

seduUtate predicandi sancta multipUcaretur ecclesia, dum uici-

i) gratia, Cœs. 2) incessanter, b. v. Cœs, 3) sl. Cœs.

4) ad, b. V. Cœs. 5) sl. Cœs. e) videlicet, 6. v. Cœs.

r) Wandalorum, Cœs. e) et, Cœs. 9) terra, Cœs.
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noriim ipsius iiouitatis episcoporum multa latitudinis cura non

sufticiebat discurrere per omnia. Delegauit etiam eidem pres-

bitero quandam cellam Hrodnace uocatam
, quatinus eidem

loco periculis undique circumdato fieret supplementum.

Sedquia consecrationem iam dicti uiri uelox ex hac bjce

transitus pii genitoris nostri in diebus eius íieri prohibuit, ego

autem, quem diuina clementia in sedem regni eius asciuerat,

cum in diversis* regni disponendis negotiis insisterem, hoc

quoque predictum^ patris mei studium, velut regni in íinibus per-

actum minus caute attenderem
,

suadentibus quibusdam iam

dictam cellam ad Indam monasterium contuli, predictam^ uero

parrochiam vicinis interim commendaui episcopis.

Nunc autem
,
tam propter suprascripta ecclesiastica lucra

in gentibus demonstrata, quam et propter uotum pii genitoris

tiostri, ne quid eius studii inperfectum remaneat, statuimus

una cum consensu ecclesiastico, prefata ultima in regione

Saxonica trans Albiam, in loco nuncupato Hammaburg, cum

uniuersa Nordalbingorum proYÍncia ecciesiae proprii uigoris

constituere sedem archiepiscopalem-*. Cui et primum preesse

atque sollemniter consecrari per manus Drogonis, Metensis ct

suramg sanct^ palating dignitatis presulis, Ansgarium fecimus

archiepiscopum ,
astantibus archiepiscopis Ebone Remensi,

Hetti Treverensi et Otgario Mogontiacensi ,
cum plurimis aliis

generali in conventu totius imperii nostri presulibus congrega-

tis: assistentibus quoque specialiter et consentientibus atque

consecrantibus Helingando'' siue Willerico episcopis, a quibus

iam dictg parrochig partes a nobis [et a patre nostro^ sibi

oUm commendatas recepimus. Cui uidelicet Ansgario , quia

prefatis in gentibus hgc nostris in diebus Deo dignissima in

conuocatione gentilium vel redemptione captiuorum monstrata

sunt lucra, tam nostra quam sanctg Romang ecclesig"^ aucto-

ritate hanc Deo dignam in gentibus commisimus legationem

ac proprii uigoris adscribere decreuimus dignitatem.

Et^ ut hgc noua constructio periculosis in locis cepta

i) multis, Cœs. 2) predicti, Cœs.

3) vicinam, Cœs. 4) sl. Cœs.

5) Helingaiiclo, Cœs. &) frá [ sl. Cœs. 7) seclis, b. v. Cœs.

e) sú afskripi bréfsins, sem hér er köllud' C^ skýtr inní þessari klausu
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subsistere valeret, nec preualente barbarorum seuitia deperiret,

quandam cellam Turholt uócatam^ tam huic noug constructioni,

quam suae archiepiscopi^ successorumque suorum in gentibus

legationi [perenniter seruituram-^ ad nostram nostrgque sobolis

perpetuam mercedem, diving optuUmus maiestati. Ilomines

quoque, qui eiusdem ceil^ beneficia habere uidentur, ab omni

expeditione uel miUtia siue quaUbet occupatione absohiimus,

ut idem uenerabilis episcopus ad hanc Deo dignam peragendam

in provisis temporibus legationem nullum in hoc paciatur im-

pedimentLim. Dona uero
, qu^ ex eadem > cella nostris [pa-

tribus dari* solebant, et nobis quoque successoribusque

nostris simiUter dari volumus. His exceptis maius minusue in

conuocatione paganorum uel redemptione captiuorum siue eius-

dem sedis supplemento multimodis pericuUs circuradatae'^ vel

ibidem Deo militantium solatio
,

ob amorem [sancti salvatoris

eiusque intemeratae genitricis Marig ac^ beati Sixti confesso-

ris eius perpetuo [iure retinenda'' delegamus.

Res quoque prefatae sedis et prescripti monasterU sub

plenissima defensione et immunitatis tuitione volumus ut

consistant ac tueantur: ita ut nuUus iudex publicus aut aUa

queUbet potestate pubUca predita persona, de eorum rebus

freda, tributa, mansionaticos vel paratas aut teloneum vel

fldeiussores toUere aut homines ipsorum, tam Utos quam et

ingenuos, super terram eorum manentes distringere, nec uUas

pubUcas functiones aut redibitiones vel illicitas occasiones re-

quirere vel exigere presumat. Sed, ut Uceat predicto venera-

biU episcopo suisque successoribus ac omni clero sub eorum

tír A: quia casus præteritorum cautos nos facit in futurum [o. s. frv., sjá

bls. 7] ut Transalbiani se et sua ab incursu paganorum, qui

sæpe timendus est, securins in his locis [og tengir þar vi(t þessu: — sbr.

paiT sem her fylgir eptir i bréfinu sjálfu^ coepta subsistere valeant, quandam
cellam Turholt vocatam tam huic novæ instructioni, quara Archiepiscopi

successorumque suorum in gentibus Legationi perenniter servituram ad

nostram nostræque sobolis perpetuam mercedem divinæ ofterimus majestati.

Þessi samsetning sýnir sjálf, ad" hún er á engum rökiim byggiT.

i) nuncupatam, Cœs. 2) sl. Cœs.

3') pessi tvö ony setr Cœs. á undan, eptir ord'inu: constructioni.

4) frá [ partibus dare, Cces. 5) circumdato, Cœs.

b) frá [ Dei et, Cœs. 7). frá [ sl. Cœs,
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regimine constituto quiete in Dei servitio degere et pro nobis

proleque nostra atque statu totius imperii nostri diuinam

misericordiam exorare. £t ut hec auctoritas sui uigoris per-

petuam obtineat firmitatem, manu propria subter eam firma-

uimus et annuli nostri impressione signare iussimus.

[Signum Hlode (M%) wici piissimi imperatoris.

Hirminmarus notarius ad \icem Theodonis recognoui*.

Data idus Maii, anno Christo propitio xxi°. imperii domini

Hludowici, piissimi augusti, indictione xu.

ActumAquisgrani, palacio regio. In Dei nomine feliciter.

Amen.

Afskriptin C er ekki annafe en samsteypa úr A og B ^
sem

áfer er getib, hún er prentub í Capitularia regum Francorum ed.

Steph. Bakizius. Paris 1677. Fol. l, 681—684 (helzta mun

þessarar afskriptar sjá hér fyrir framan bls. 12 athgr. 8).

Eins og sjá má af því, sem hér hefir verib tahb, eru handrit

þau, sem bréf Hlöbvis keisara er prentab eptir, harbla gömul.

|3au hin elztu geta verib hérumbil frá 1070— 1080, efea nærfellt

frá þeim tíma, þegar meistari Adam ritabi bók sína, sem í forn-

ritum vorum er kölhib j^Hamborgar istoria^' (Fornm. s. XI, 417).

þab verbr ekki Ijóslega sannab, ab hann hafi haft fyrir sér bréf

keisarans þannig orbab sem A er, en þab verbr heldr ekki sannab

ab svo hafi ekki verib. Orb hans um efni þess geta átt vib hvorja

afskriptina sem vera skal, A eba B. — Saga Rimberts erkibiskups

eptir Abalgeir er ab sÖnnu rituí) um ár 900, miklu fyr en bók

meistara Adams, en þab handrit sögunnar, sem telr þjóba nöfnin

einsog A hér (bls. 4 athgr. 4), er ekki eldra en frá hans tímum,

og þegar Öbrum handrituni ber ekki saman í svo merkilegu atribi,

þá missir þab handrit mikib af gildi sínu, þó gamalt sé. f)ær frá-

sagnir eru annars mjÖg fornar í Brimaborg, ab Anskar hafi bobab

i) frá [ sl. Cœs,
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kristni um öll Norbrlönd, og ab hann hafi verib settr erki-

biskup yfir allar þær þjófeir, sem taldar eru í þeim löndum, eins

og hér stendr i bréfinu Á. Ab þessu lýtr þab, sem Abalbert erki-

biskup í Hamborg segir í brefi til Fólka ábóta í Corvey 1065:

jjSanctissimus patronus noster Ansgarius vobiscum conversatus, dí-

vina disponente clementia nostrae sedis primus est inthronizatus

archiepiscopus ; qui et verbum vitae nostris partibus intulit, et

universitatem Fresonum, Danorum, Sclauorum, Noruegorum, Sue-

onum, cum curis innumerabilibus ab fidei sacramenta predicando

convertit. Quae quidem apud vos scripta ,
vobis credidimus esse

notissima".* f)essar frásagnir koma fram mebal annars í sálmi eptir

Konráfe Benne, dómherra í Capitulo hins helga Villehadi í Brimum

á 15du öld. þessi sálmr er 18 vers, og var ætlabr til at sýngja á

hátfóardegi hins helga Anskars í Brimaborg, og eru þar í þessi vers :

2. Leta leto psalle tono 8. Fide fulget gens Danorum

glorioso de patrono Sweonumque Norwehorum

triumphante summo throno Grandlandeus Islandorum

Beato Anskario sub Bremensi presule^

A 15du öld segir Hinrik Wolter í kroniku Brimabiskupa, afe Ans-

kar hafi kristnab öll Norbrlönd : (^Anscharius . . . convertit

Danos, Sveones et Norwegenses , Islandiam, Gronlandiam et Scri-

tofiniam, Slaviam, Stormariam et omnem generahter Nordalbingiamj

baptisavit et convertit reges multos in istis regnis"^.
— í bréfi frá

Nikulasi páfa hinum Vta 1448 mun einnig vera litib til þessa, þar

sem segir, ab Grænland hafi verib kristnab þá fyrir nærfellt 600

árum^. Frásaga þessi um kristnibob Anskars annarstabar en í

Danmörk og Svíþjób, og í kríngum Holsetaland, er á móti ölkim

fornum sögum , og er því efalaust ómerk. þar á móti mun þa&

vera vafalaust
,
ab hann hafi verib settr erkibiskup yfir Dönum og

Svíum, og ölkim þjóbum á Norbrlöndum, en þá kemr vafi um

þab atribi, hvort þjóbir þessar sé nefndar í sjálfu bréfinu, eins og
hér í A^ eba sé ekki tilgreindar, einsog í B. I bréfi Fribreks

i) Missale ecclesiæ Bremensis. Strasb. 1511. Foh — Cassel Bremensia.

1766. 8vo. 1, 257-260.

2) Henr. Wolters chronicon archiepisc. Bremens. prent. í Meibom Rermii

Germanicarum Tom. n, 25. Helmest. 1688. Fol.

3) Bulla Nicolai v. i Fr. Miinters Kirchengeschichte von Danemark und

Norwegen, i, 584-587; Grönlands histor. Mindesmserker ni, 165-176.
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keisara raii^skeggs 16. Marts 1158 er þa^ aí) vísu sagt meb berum

orbum, ab bréf Hlöbvis keisara hafi nefnt þjóbir þessar; en þar

verbr ekki séb, hvort bréf þetta hafi þá verib sýnt í frumriti, efea

einúngis afskript þess. Skýlaus vitnisburbr um frumritib kemr

fyrst fram í Brimakroniku Johanns Renners, sem getib var hér

upphaflega vib A (afskript í Thotts safni Nr. 657-658. Fol.) , og

er frá síbara hluta sextándu aldar. Joar er svo sagt frá (afskr.

Thotts 657 bls. 31), ab hann hafi haft fyrir scr bréf þetta frum-

ritab meb gulhiu innsigH undir, og bréfib stendr þar í heilu líki,

meb sýnishorni af ritshætti þess og uppdregnu innsigh; en hann

lýsir bréfinu þannig^ : jjDiisse Fundation hebbe ick Johannes Renner

uth dem original geschreuen ,
welckes bi dem Dom-Capittel to

Bremen und newerle renoveret is. Idt is oldfriinckische SchriíFt,

öuel to lesen, de Regen stan ij Finger bret von einander, unde

laten de Bockstaven also. An dem Breve hanget ein golden Segel"

o. s. frv. — pat h'tr svo út, sem afskriptir hafi um þessar mundir

útbreibzt frá Brimum, áþekkar þessari, og ah Hvítfeldr, sem

ritabi sögu Danaveldis skömmu síbar, hafi fengib eina af þeim.

J)á var einnig sá mabr í Hamborg, Erpold Lindenbruch eba Lind-

enbrog, sem safnabi allskonar skjölum til sögu Ha»á)orgar. Hann

fékk afskriptir af mörgum bréfum frá Otto v. Dliring, kórsbróbur

í Brimum, og í skjölum hans hefir einnig fundizt afskript frá

Renner. Jjessir tveir menn, Hvítfeldr og Lindenbrog ,
létu fyrstir

prenta bréfib, eptir því sem stendr i A^ og rengdi þab þá enginn

mabr. En þá um sama leyti kom út hib merkilega rit Crymogœa
s. Rerum Islandicarum libri tres^ þ. e. saga íslands, á latínu, eptir

síra Arngrím Jónsson hinn lærba á Melstab
, og þar segir hann

eptir fornum íslenzkum sögum, ab ísland sé byggt 874
,

eba fuU-

um 40 árum síbar en þetta bréf Hlöbvis keisara ætti ab vera

ritab, og Grænland sé fundib og byggt af íslandi 985, eba hérumbil

150 árum síbar. Nokkru síbar ritabi Pontanus sögu og landalýsíng

Danaveldis, og nefnir þar rit Arngríms meb virbíng mikilH sem von

var
,

en getr þess um leib
,

ab frásögn hans um byggíng íslands

geti ekki verib áreibanleg, þareb bréf Hlöbvis keisara sé mikhi

eldra en íslands bygb eptir tölu Arngríms, og nefni þó ísland

mebal annara Norbrlanda^. — þessu svarabi Arngrímr aptr á

sbr. Staphorst Hist. Eccl. Hamb. i, 23.

2) Pontani Rerr. Dann. Historia, (chorographia), bls. 753-754.
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latínii, í riti |)ví sem heitir : Specimen Jslandiœ historicum et magna
ex parte chorographicum (Amsterd. 1643. 4to^ bls, 89-171), og

færir rök fyrir orbum símmi, um lei& og hann getr þess, ab hér sé

ekki búib •at sýna frumrit þessa keisarabréfs, svo afe aUir menn geti

gengib úr skugga um, aí) þar sé ekki fals undir. þá bar svo vib,

ab um sama leyti og þetta rit Arngríms var prentab gaf Philippus

Cæsar, þjóbverskr mabr, út bréf Hlöbvis keisara, eptir fornu handriti

frá Hamborg ; þab bréf var ólíkt hinum, svo sem B er hér, og sleppti

þjóbanöfnunum flestum. þetta þótti mönnum þá styrkja sögu Arngríms,

og alHr þeir, sem síban hafa látib prenta bréf þetta, hafa getib þess,

og flestir ætlab þab réttara. Henschen (Acta Sanctorum. Febr.
I,

402), Langebek (Scriptores rerum Danicarum
I,
451 athgr. z), Suhm

(Historie af Danmark
ll, 70), Finnr biskup Jónsson (Hist. Eccl. Islan-

diæ
T, 219) , Grupen (Origin. German.

il,
40—45) hafa fullyrt, ab

brcíib væri falsab
,

svosem l)ab er í A^ og hafa kennt þab Afcal-

bert erkibiskupi, þeim sama er vígbi ísleif biskup , og sat ab stóU

í Brimum 1043— 1072*. Asmussen í Kiel hefir ítarlega leitazt

vib ab sanna þetta (Archiv fiir Staats u. Kirchengeschichte der Herzog-

thlimer Schleswig Holstein Lauenburg &c. Kiel 1833. 8vo.
i^

109—
242) , og Dahlmann hefir tekib i hinn sama streng (Vita S. Ans-

karii í Pertz Monumenta German. II, 683). Sumir abrir hafa

.aptr leitazt vib ab geta tU ab nöfnin væri afbökuí), og stúngib

uppá ab lesa t. a. m. Eystland fyrir Island
, Bjarmia fyrir Farria,

o. s. frv. (Celse eptir Schönström, BuUar. bls. 12), e^a aí) lesa

Quenlandon og Hitlandon (Kvenland og Hjaltland) fyrir Grænland

og ísland (Forster. Geschichte der Entdeckungen und Schifí'ahrten

im Norden. Frankf. 1784. 8. bls. 110) ,
eba ab Grænland þab

sem hér væri nefnt ætti afe þýba Grænland í Noregi, eba Græn-

land hjá Brimaborg, eba Grænland á Holsetulandi (Mooyer í West-

phálische Provinzial-Blatter I. 4. Minden 1830. 8. bls. 118—121).
Pertz hefir leitazt vifc ab sýna, ab bréfib gæti verib rétt, og ab

mart væri óh'klegt í því ab þab væri falsab (Vita S. Remberti í

Monum. German.
ii,

765 athgr.); og Lappenberg (Hamburg. Ur-

kundenb.
I,

785—802) telr til nákvæmlega hvab mæUr meb og

móti^
,
svo ab fuUkomin vissa verbr e.íki fengin í þessu máU fyr

i) þessi getgáta styðst einkum við það, að engin handrit verða rakin

lengra en til þess tíma er Aðalbert var uppi.

2) sbr. Rettberg Kirchengeschichte Deutschlands (Göttingen 1840. 8to).

Dipl. Isl. I. B. 2
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en ab frumritife sjálft yrbi fundib
,

eba a?) minnsta kosti bréf þab,

sem Renner hefir haldib vera frumrit, en þab er aí) h'kindum hi2)

sama bréf, sem hér var getib ab framan ab ætti aí) vera í Stade,

en Lappenberg hefir ekki fundib á þeim stab í bréfasafninu sem

þab átti ab vera.

2. [835].

(jíREGORius páfi hinn fjórði staðfestir erkibiskupsdóm Anskars

yfir Norðrlöndum, og skipar að Hamborg skuli vera erkibisk-

upssetr.

Um bréf þetta hefir verib ágreiníngr mikill, á sama hátt

og af sömu ástæbum sem um bréf HlÖbvis keisara (Nr. 1).

Afskriptirnar skiptast í tvo flokka
,

sem eg kalla hér A og B.

Gregorius páfi hinn fjórbi sat ab stóU 827—843. Bréf þetta

heimfæra sumir til 832', en þab ber sjálft meb sér ab þab er

ýngra en bréf Hlöbvis keisara, og sumar afskriptir hafa ár-

talib 835.

A.

Bréf þetta er til á skinni í landsdróttsetans skjalasafni í Stade
;

þab er ab öllu útbúib sem frumrit meb blýbóki páfans undir, og

þarí letr : öbrumegin Domni Gregori og hinumegin Papœ (Lappen-

berg. Hamburg. Urkundenb. I, 15—16 og sýnishorn af letrinu

meb innsigH aptast í bindinu) ; þó hefir Lappenberg sýnzt blekib

og fleira vib bréfib svo ískyggilegt, ab hann þorir ekki ab fullyrba

þab sé ófalsab frumrit. — Prentab fyrst í Arrild Huitfeldts Dan-

marckis Rigis Krönnicke. Kh. 1603. 4to. i, 45—46 (Kh. 1652.

Fol. T, 25— 26), og eptir því í Pontan. Rerr. Dann. Hist. bls.

98, og í Pontopp. Ann. Eccl. Dan. i, 37—39.
A þjzkalandi fyrst prentab í; Scriptores rerr. Germann. ed.

Erp. Lindenbrog. Frankf. 1609, bls. 145—146 (ný útg. Jo. Alb.

Fabric. Hamb. 1706. FoL, bls. 127) og þar eptir í mörgum rit-

11, 492
; Maurer. Die Bekehrung des norwegischen Stammes zum Christen-

thume. Bonn. 1855. 8vo. i, 23. athgr. 21.

i) Mabillon, Aeta Sanctorum Benedict. iv. 2. bls. 76; Suhm Historie

af Danmark ii, 70; Miinter Kirchengeschichte von Dánem. und Norwegen

i, 281; Asmussen, Archiv. i, 149.
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um. — P. Lambecii. Origines Hamburgenses Lib. I. Hamb. 1652.

4to. bls. 128-131 (Fabric; útg, meb Lindenbr. 1706. bls. 36—
37). - Joh. Phil. á Vorburg. Historiarum Vol. XI. Frankf. 1660.

Fol. bls. 242—243. — Mader. útg. af meistara Adams Brima-

bók, Helmst. 1670. 4to. Append. bls. 185. — PauHni Theatrum

illustr. viror. Corbei. Jenæ 1686. 4to. bls. 17—19. — Arnkiel.

Cimbrische Heyden-Bekehrung. Hamb. 1702. 4to. iv, 134—135

(útl. á þýzku sst. bls. 132—134). — Spegel. Skriftelige Bewis

hör. til swenska Kyrckohistor. Upsal. 1716. 4to. bls. 3—4. —
LUnig. Teutsches Reichs-Archiv. Vol. XVI. Leipzig 1716. Fol.

Anhang. Bremen. bls. 69. — Staphorst Hist. eccl. Hamburg.

Diplomatica. Hamb. 1723. 4to. i, 31—32. — F. Miinter. Kir-

chengeschichte von Dánemark und Norwegen. Leipzig 1823. 8.
I,

576—578 (eptir Staphorst).
—

Liljegren. Diplomatarium Svecanum

I, 6. (eptir Staphorst).
—

Lappenberg. Haraburg. Urkundenb.
I,

Nr.

IX. bls. 15—16. — Codex Pomeraniæ Diplomaticus l, Nr. 3,

bls. 9—11 (eptir Lappenberg).

Kaflar úr bréíinu eru í : J. Messenius. Scondia iUustrata. Tom.

IX. bls. 6—7 (eptirHvitf.) og Tom. XII, bls. 9—10. — Schutze.

Geschichte Hamburgs. Hamb. 1775. 4to.
i,

150—151 (eptirLam-

becius).
— Celse. BuUarium. Stockh. 1782. 4to. bls. 11—12. —

Grönlands historiske Mindesmærker lll,
68—70.

þar ab auki er þess getib víba, og sagt hvar þab finnist prentab.

t. a. m. í Regesta Diplomatica Historiæ Danicæ. I,
1.

Önnur afskript er til í Vicelins bók (frá 1070—1120), og
ber henni at mestu leyti saman vib A', sömuleibis bréfabók frá

Hannover, sem ritub er á þrettándu öld (Pertz Monum. hist. Ger-

man. i, 765; sbr. Lappenb. Hamb. Urkundenbuch. I, 15, athgr. 1).

Hér er prentab eptir útgáfu Lappenbergs, og orbamunr til-

færbr eptir Hvítfeld (H),

^X^ Gregorivs Episcopus seruus seruorum Dei. Omnium

.^^^ fidelium dinoscentig certum esse uolumus
, qualiter

beatg memorig precellentissimus rex Karolus tempore prede-

cessorum nostrorum, diuino afflatus spiritu, gentem Saxonum

sacro cultui subdidit, iugumque Christi, quod suaue ac leue

est, ad usque terminos Danorum sive Slauorum, corda ferocia

ferro perdomans docuit, ultimamque regni ipsius partem trans
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Albiam inter mortifera paganorom periciila constitutam, iiideli-

cet ne ad ritimi relaberetiir gentilium, uel etiam quia lucran-

dis adhuc gentibus aptissima uidebatur, proprio episcopali

vigore^ fundare decreuerat. Sed quia mors effectum prohi-

buerat^, succedente eius precellentissimo filio Ludowico
,
im-

peratore augusto, pium studium sacri genitoris sui efficaciter

impleuit. Qug racio nobis per uenerabilem llatoldum^^ siue

Bernoldum episcopos, nec non etiam Geroldum comitem uel

missum uenerabilem relata est coníirmanda. Nos igitur om-

nem ibi Deo dignam stalutam prouidentiam cognoscentes, in-

structi etiam presentia fratris fihique* uestri^ Ansgaru, primi

Nordalbingorum archiepiscopi<^, per manus Drogonis, Metensis

episcopi, consecrati, sanctum studium magnorum imperatorum,

tam presenti auctoritate, quam etiam pahii datione, more pre-

decessorum nostrorum roborare decreuimus
, quatinus tanta

auctoritate fundatus predictus filius uester^ eiusque succes-

sores hicrandis plebibus insistentes, aduersus temptamenta dia-

boh uahdiores existant. Ipsumque filium nostrum^ iam dictum

Ansgarium et successores eius legatos in omnibus circum-

quaque gentibus Danorum
, Sueonum, Noruehorum^

, Farrie,

[Gronlondan , Halsingalondan , Islandan, Scrideuindun
,

Slauo-

rum^ ", nec non omnium septentrionahum et orientahum nationum,

quocunque modo nominatarum* ^, delegamus, et posito capite et

pectore super corpus et confessionem''^ sancti Petri apostoh,

sibi suisque successoribus uicem nostram perpetuo retinen-

dam publicamque euuangehzandi tribuimus auctoritatem
, ip-

samque sedem Nordalbingorum, Ilamaburg^-'* dictam, in honore

sancti*-* salvatoris, eiusque intemeratg genitricis Marig conse-

cratam, archiepiscopalem esse decernimus'-'^. Consecrationem

uero succedentium^^ sacerdotum, donec consecrantium nume-

rus ex gentibus augeatur, sacr§ palatin§ prouidentig interim

i) rigore, H. 2) prohibuerit, H. ») Racolfum, H.

4) filii, H. 5) pannig Lappenb., nostri, H og hinir. e) Episcopi, H.

r) þannig Lappenb.', noster, H og hinir. e) pannig allir hér.

9) Noruegorum, H.

10) frá [ Gronlanclorum, Helsinglandorum, Islandorum, Skrichfindorum,

Sclauorum, H.

11) nominantur, H. 12) confessione, H. m) Hammenborg, H.

14) sl. H. 15) decreuimus, H. 10) sl. H.
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committimiis. Strenui uero predicatoris persona, tantoque of-

ficio apta in successione semper eligatur. Omnia uero a uene-

rabili principe ad hoc Deo dignum oíTicium deputata, nostra

etiam auctoritate pia eius uota firmamus
, omnemque resi-

stentem uel contradicentem atque piis nostris his studiis quo-
iibet modo insidiantem anathematis mucrone percutimus at-

que perpetua ultione reum^ diabohca sorte dampnamus, ut

culmen apostolicum^ more predecessorum nostrorum causam-

que*"^ Dei pio aírectu zelantes, ab aduersis hinc inde partibus

tutius numiamus. Et quia te
,

carissime fih Ansgari, diuina

clementia noua in sede primum-* disposuit esse archiepisco-

pum, nosque pahium tibi^ ad missarum sohempnia celebranda

tribuimus, quod tibi in diebus tuis, ut [et ecclesig tug perpetuo

statu manentibus priuheghs*^ uti largimur. Sancta trinitas ui-

tam tuam conseruare dignetur incolumem atque post huius^

seculi amaritudinem ad perpetuam perducat beatitudinem®.

B.

þessi afskript verbr ekki ættfærb nema til bréfabóka.

Prentub fyrst í: Phh. Cæsars Triapostolatus septentrionis,

Cöln 1642. 8vo. bls. 180, eptir fornri skinnbók frá Hamborg,

hklega frá 11. öld^ (Cæsars útgáfa prentub aptr í Jo. Alb. Fa-

bricii Memoriæ Hamburgenses. Hamb. 1710. 8vo. n, 767—770).
—

Bohand og Henschen. Acta Sanctorum. Febr.
I,
406 (eptir Cæsar).

—
Mabihon. Acta Sanctorum Ordinis S. Benedicti Sec. lY. P. II.

bls. 123 (Venedig. 1738. Fol. bls. 124—125). —
Önnur afskript í fornri bréfabók frá Bamberg {Codex Udal-

rici Babenbergensis) ^
sem ritub er 1125 og prentub í Eccards

Corpus historicum medii ævi. Lipsiæ 1723. Fol. Tom. II. Nr.

CXIX. col. 108-109.

Hér er afskriptin prentub eptir Mabihon
,
meb orbamun eptir

Fabricius lítgáfu af Cæsar (C) og eptir Eccard (U).
—

i) reos, H. 2) Apostoli cum, B.

^) causam, H. 4) sl. H. s) sl. H.

«)

^

frá [ sl. H. r) sl. H. s) Amen. Datum 835, b. v. H.

0) sjá bls. 9 hér að framan, athgr. 1.
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Gregorius Episcopus, servus servorum Dei. Omnium fide-

lium dinoscentiæ* certum esse volumus, qualiter beatæ memoriæ

præcellentissimus rex Karolus tempore prædecessorum nostro-

rum divino afflatus Spiritu gentem Saxonum sacro cultui sub-

didit, jugumque Christi, quod suave ac leve est, adusque ter-

minos Danorum sive Slavorum corda ferocia ferro perdomans'-*

docuit, ultimamque Regni ipsius partem trans Albiam inter

mortifera paganorum pericula constitutam, videlicet ne ad ri-

tum relaberetur Gentilium, vel [etiam quia=^ lucrandis adhuc

Gentibus* aptissima videbatur, proprio episcopali vigore fun-

dare^ decreverat. Sed quia eíTectum mors^ prohibuerat,

succedente ejus præcellentissimo filio Ludowico
, Imperatore

Augusto, pium studium sacri genitoris sui efficaciter implevit.

Quæ ratio nobis per venerabiles [Ratoldum sive Bernoldum^

Episcopos, [necnon et Geroldum Comitem vel Missum venera-

bilem®, relata est confirmanda. Nos igitur omnem ibi Deo dig-

nam statutam providentiam cognoscentes ;
instructi etiam^ præ-

sentiá fratris filiique nostri Ansgarii'o^ primi Nordalbingorum

Episcopi^^ permanusDrogonis*^ MetensisEpiscopi consecrati,

sanctum studium magnorum ímperatorum tam præsenti auc-

toritate, quam etiam*-^ Pallii datione more prædecessorum no-

strorum roborare decrevimus; quatenus tanta auctoritate fun-

datus prædictus filius noster ejusque successores lucrandis

plebibus insistentes adversus tentationes^'* diaboli validiores

existant. Ipsumque filium nostrum
, jam dictum [Ansgarium,

Legatum^s in omnibus circumquaque gentibus [Sueonum sive^^

Danorum, [nec non etiam Slavorum, vel in ceteris ubicumque
illis in partibus constitutis divina pietas ostium aperuerit, una

cum Ebone Rhemensi Archiepiscopo, statuentes ante^^ corpus

i) noticiæ, U. 2) ferre, b. v. V. 3) frá [ et qiiod, V.

4) gentilibus, U. 5) pannig U og hinir; subdere, Mabill.

0) mors eífectum, V. r) þannig C', Bernodum, Mab. ^ frá [ sl. U.

b) frá [ sl. U. 9) et, U. 10) N., U.

11) Archiepiscopi, U. 12) N., 17. 13) sl. U. 14) tenptamenta, U.

15) frá [
N. et successores ejus legatos, U. le) frá [ sl. U.

17) frá [ Sclavorum, nec non omnium Septcntrionalium et Orientaliura

nationum quocunque modo nominatarum delegamus , et posito capite et

pectore super, U,
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et confessionem sancfi Petri', publicam- evangelizandi tribui-

mus auctoritatem : ipsamque sedem Nordalbingorum^, Hamma-

burg-* dictam, in honore^ Salvatoris [sanctæque ejus et^ in-

temeratæ genitricis [semper virginis''^ Mariæ consecratam, ar-

chiepiscopalem deinceps^ esse decernimus. Consecrationem

vero succedentium Sacerdotum, donec consecrantium numerus

augeatur ex Gentibus^, sacræ Palatinæ providentiæ interim

committimus. Strenui veró prædicatoris personæ*®, tantoque

oííicio [aptæ, eUgatur semper^^ successio. Omnia vero á venera-

bili Principe ad hoc Deo dignum oíTicium deputata, [patriá

etiarn pia ejus vota^^ auctoritate firmamus : omnemque resi-

stentem vel contradicentem ' ^ anathematis mucrone percuti-

mus
, atque perpetua ultione reum diabolica sorte damnamus

;

ut culmen apostolicum more prædecessorum nostrorum, causam-

que Dei pio aífectu zelantes ab adversis hinc inde partibus

tutius muniamus. Et quia te^-*, carissime fili Ansgari*'', divina

clementia nova in sede primum disposuit esse Archiepiscopum,

nos [quoque Pallium tibi'^ ad missarum solemnia celebranda

tribuimus
, quod tibi in diebus tuis

,
uti et ecclesiæ tuæ per-

petuo statu manentibus privilegiis, uti largimur. Idcirco hujus

indumenti honor morum á te vivacitate servandus est. Si ergo

pastores ovium sole geluque pro gregis sui custodia, ne qua*"'

ex eis^^ aut errando pereat, aut ferinis lanianda*^ morsibus

rapiatur, oculis semper vigilantibus circumspectant ; quanto

sudore quantaque cura debeamus^^ esse pervigiles, nos qui

pastores animarum dicimur, attendamus^*
;

et ne susceptum
oíTicium in terrenis negotiis aliquaterms implicare debeas, am-

monemus. Yita itaque tua filiis tuis sit via: in ipsa, si qua
tortitudo illis inest, dirigant; in ea, quod imitentur, aspiciant;

i) Apostoli, sibi suisque successoribus vicem nostram perpetuo retinen-

dam, U. 2) que, 6. v. D. 3) Nordalbingiorum, IJ. 4) Hammeburc, U.

5) Domini, b. v. U. ej frá [ ejusque, U.

7) frá [ sl. U. e) 5/. U. 9) ex gent. aug., í/.

10) persona, 17. 11) frá [ apta, semper eligatur, U.

12) frá [ nostra et, U.

li) atque piis nostris his studiis quolibet modo insidiantem, b. v. U.

14) sl. U. 15) N., U. 16) frá [ tibi pallium, U. ir) quæ, 17.

1») iis, 17. 19) laniando, U. 20) debemus, U.

>i) sl. U.
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in ipsa, se semper^ considerando
, proficiant, ut tuum post

Deum \ideatur esse bonum, quod vixerint. Cor ergo tuum

neque prospera, quæ temporaliter blandiuntur, extoUant, neque
adversa dejiciant; districtum mali cognoscant; pium benevoli

sentiant. Insontem apud te culpabilem malitia aliena non faciat;

reum gratia non excuset. Viduis ac pupillis injusté oppressis

defensio tua^ subveniat. Ecce frater carissime, inter multa alia

ista sunt Sacerdotii, ista sunt Pallii
; quæ si studiose servaveris,

quod foris accepisse ostenderis, intus habebis. Sancta Trinitas

fraternitatem vestram diu conservare dignetur incolumem,

atque post hujus sæculi amaritudinem ad perpetuam perducat
beatitudinem.

Bréf þetta fylgir í flestum fornbókum bréfi Hlöfevis keisara

(Nr, 1), og heíir í flestum greinum mætt hinum sömu forlögum.

Orbatiltæki þau sem koma fyrir í A^ þar sem nefnt er Island,

er einkum þafe sem hér kemr til greina. þessi orbatiltæki eru

tilfærb, eba bersýnilega htií) til þeirra, í hinum elztu sagnaritum

um Hamborgar erkibiskupa. Hinn helgi Anskar var erkibiskup í

Hamborg og Brimum frá 831 til 865. Eptir hann kom hinn

helgi Rimbert, og sat ab stóH frá 865 til 888. Hann hefir ritab

sögu fyrirrennara síns, sem enn er til, og finnst rituí) í hinni áfcr

nefndu Vicehns bók í Abdinghof. þar er sagt frá því, ab Gre-

gorius páfi setti Anskar til legáta síns á Norbrlöndum
,
meb þess-

um orbum: „[Gregorius quartus Ansgarium], in præsentia consti-

tutum, legatum in omnibus circumquaque gentibus Sueonum, Dano-

rum, Farriæ, Gronlondon, Islondon, Scridevindun
,
Slavorum

,
nec

non omnium septentrionahum atque orientahum nationum qvocunque

modo nominatarum delegavit"-'^. þetta kemr svo vel heim vib orbin

í il, ab aUir sjá þa?) á ab vera þaban tekib , og væri þá þarmeb

unninn vitnisburbr frá níundu öld fyrir ab bréfib hefbi veri& þannig

orbab, ef hér væri allt heilt í sögunni. En svo vill
til,

ab annab

handrit sögunnar, sem er eins gamalt (frá 11. öld) og nú er í Stutt-

gart, hefir þessa klausu allt öbruvísi, og hérumbil á sama hátt sem B^

þannig : ^^[sanctissimus papa Gregorius Anscharium] Legatum in omni-

bus circumquaque gentibus Sueonum siue Danorum nec non etiam

i) seinper se, 17. 2) tua defensio, CJ.

j) Vita Ansgarii ed. Cæsar. cap. xii.
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Sclavorum aliarumque in aquilonis partibus gentium constitutarum,

una cum Ebone liemensi archiepiscopo qui ipsam legationem ante

susceperat, delegavif'
•

.
— Hér eru þá tvö handrit nær |)ví jafn-

gömul af sama
riti,

sem greinir á, og verbr ekki meb vissu dæmt

þeirra á
milli, nema eptir sjálfu frumriti bréfsins. Meistari Adam

getr einnig bréfs þessa, þar sem hann nefnir bréf Nicolaus páfa

(Nr. 5) um sameiníngu biskupsdæmanna í Hamborg og Brimum,
meb þessum orbum: j^Papa Nicolaus tam ipsum Ansgarium quam
successores ejus legatos et vicarios apostohcæ sedis constituit, in

omnibus gentibus Danorum, Sueonum atque Sclavorum; quod et

antea Gregoriiis papa concessit"^. Hér virbist svo, sem meist-

ari Adam hafi haft páfabréf um þetta efni frá Nicolaus og Gregorius,

orbub á þann hátt sem B hér, en ekki sem A. — Hinar elztu

prentubu iitgáfur af bréfi þessu, Hvítfeldar og Lindenbrogs, fylgja

bábar A^ og var enginn um þær mundir sem tortryggbi bréfií).

Cæsar var sá hinn fyrsti, sem lét prenta afskriptina B (1642), en

þar meb fylgir þó iitgáfa hans af Anskars sögu ,
sem fylgir A^

svo þar af má sjá, ab hann hefir ekki heldr tortryggt neitt, heldr

fylgt blátt áfram handritum sínum. Frá þeim tíma hefir ágrein-

íngr um bréfiS verií) mikiU, svo sem á<&r er sagt um bréf Hlöbvis

keisara (Nr. 1), og á sama hátt og meh sömu ástæbum; er þab

allt í fyrstu sprottib frá ritum Arngríms prests, sem áí)r voru tahn,

og hafa flestir verife á hans máh, ab bréfib, þannig sem þab er í

afskriptinni A^ sé falsbréf. Menn mætti nú hugsa, ab þegar Lapp-

enberg hefir fundib þab bréf, sem ab öllum líkindum er frumrit

allra afskripta A flokksins, þá mætti fyUilega skera úr þrætu þess-

ari
,
en þab er þó ekki svo

, þareb ekki verbr fullyrt hvort þetta

bréf sé rétt frumrit eba eigi. Væri tíl bréfabækr páfanna frá

þessum tímum, og fengi menn ab sjá þær, mundi þab vera eini

vegrinn til ab fá fuUvissu um þetta mál.

i) Vita Ansgarii ed. Henschen (Acta Sanctoriim). cap. v.

i) Adam. Brem. I.ibr i. cap. 23 rxxvii].
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3. April 846.

íSergids páfi hinn annar staðfestir erkibiskupsdóm Anskars

yfir öUiim Norðrlöndum
, leyfir honum að hera pallium á há-

tíðum, og að hafa mítr á höfði og láta bera krossmark fyrir sér.

þetta bréf er fyrst prentab í Staphorst Hist. Eccl. Ham-

burg. I, 38 (eptir handriti í Hamborg); þar eptir í Liljegrens

Diplomatar. Suec.
l,

7— 8; sbr. Grönl. hist. Mindesm. iii, 69;

Regesta Dipl. hist. Dan. 1,2. — Lappenberg hefir þab eptir
bréfabókinni frá Hannover frá 13. öld

,
en hefir ekki getab

fundib frumritib, sem á aí) vera í Stade (caps. CXVII, Nr. 17).

þetta páfabréf þykir sumum mjög grunsamt (Asmuss. Archiv
I,

228). Bréfib er tekib hér eptir Lappenb. Hamburg. Urkun-
denb.

i,
Nr. XI, 18—20.

Sergius episcopuSj seruus seruorum Dei, Anschario, sanc-

tae Hamaburgensis ecclesiae archiepiscopo , gratiam Dei in

perpetuum.

Quoniam apostoKcae dignitatis est, non solum ecclesias

fundare
,

sed et ab aUis ecclesiarum spirituahbus architectis

fundatas subiimare, dignum duximus, frater karissime, pio

peticionis tuae uoto aures debite benignitatis tuae inchnare.

Concedimus igitur tibi, sicut a predecessore nostro beato

Gregorio concessum est, scilicet ut gentes Wimodiorum,

Norbhngorum', Danorum, Noruenorum, Suenorum, vel quas-

cunque septentrionaHum nacionum iugo fidei predicatione

tua subdideris, ad s€dem Hamaburgensem spirituah do-

minatione possideas, et omnibus successoribus tuis, ad ean-

dem sedem perpetuo possidendas rehnquas. Decernimus quo-

que tibi et omnibus successoribus tuis ad sedem Hammabur-

gensem usum pahii habendum in festis et temporibus a pre-

decessore nostro tibi denominatis, scihcet in pascha, in pente-

costen, in natah Domini, in assumptione, in nativitate, in

purificatione sanctae Mariae, in natahciis apostolorum et do-

minicis diebus et in omnibus festis in diocesi tua celebribus,

ornari quoque caput tuum mitra, portare ante te crucem. Age

i) Nordalbingorum, Lindenbr, i stad'festingarhréfi Leonispáfahins fjór&a.
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ergo, frater beatissime, opiis bonum, qiiod incepisti, nec desistas

donec proficias, funda in locis oportunis ecclesias, consecra pres-

biteros et per disterminatos terminos ordina episcopos, quorum tu

omnium archiepiscopus existas, omnesque supradictarum natio-

num amplius profuturi episcopi cum subiectis sibi plebibus tibi et

omnibus successoribus tuis ad sedem Hamaburgensem perpetua

subiectione et obedientia subiecti permaneant. Preterea tibi et

sanctae Hammaburgensi ecclesiae et omnibus successoribus tuis

auctoritate apostolica firmamus, quecunque ecclesiae tuae iam a

Christicolis tradita sunt, uel ampiius delegata fuerint in parro-

chiis, in prediis, in omnibus rebus mobilibus vel immobiUbus, in

mancipiis utriusque sexus, ut ea ecclesia predicta inuiolabili pote-

state perpetuo possideat. Si quis autem contra huius nostrae

auctoritatis priuilegium ire temptauerit, et quoquomodo in parte

uel in toto frangere nisus fuerit, cuiuscunque potestatis uel

dignitatis sit eterna excommunicatione cum Juda, traditore

Domini, pereat, nisi resipiscat et ecclesiae Hammaburgensi
satisfaciat.

Obseruator autem huius ammonicionis et iussionis habeat

benedictionem omnipotentis Dei beatorumque apostolorum et

nostram, qui eorum fungimur vicariacione. Sancta trinitas

fraternitatem tuam omni tempore conseruare dignetur incolu-

mem atque post huius seculi amaritudinem ad perpetuam per-

ducat beatitudinem. Data per manum Leonis, cancellarii san-

ctae llomanae ecclesiae, in mense ApriH, indictione nona.

4. Marz 849.

Leo páfi hinn fjórði staðfestir allt það sem Gregorius páfi

hafði veitt Anskar erkibiskupi.

Bréf þetta er prentab fyrst í Lindenbrogs Scriptores Rerr.

Germann. Septentr. &c. Francof. 1609. Fol. bls. 146 (ed. Fabric.

Hamb. 1706. Fol. bls. 127—128). P. Lambecii Origines Ham-
burg. Lib. II. Hamb. 1661. 4to. Chronol. et Auctar. ad Libr.

1. bls. 371—373 (ed. Fabric. Hamb. 1706 Fol. bls. 110). —
Mag. Adam Hist. Eccl. ed. Mader. Helmest. 1670. 4to. Append.
bls. 187—188. (eptir Lindenbr.). — Liinig. Teutsch, Reichs-
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Archiv. Vol. XVI. Anhaiig zu den Erz-Stiftern. Bremen. bls.

()9. — Staphorst Hist. Eccl. Hamb. i, 39—40. --
Liljegren.

Dipl. Suecan. l, 9.^
— Lappenb. Hamburg. Urkundenb. l, Nr.

XIII, bls. 20. — Agrip í Örnhjálm. Hist. Sveonum Gothorum-

que ecclesiast. Stockh. 1689. 4to. Libr. iv. I, 57— 59, bls.

379— 380. — Grönlands hist. Mindesm. III, 70. —
Bréf þetta er haldife grunsamt, eins og hin fyrri (Asmuss.

Archiv fúr Staats- und Kirchengesch. i, 231—232); frumritib

hefir átt ab vera í Stade (caps. CXVII, Nr. 3), en hefir ekki

fundizt; afskript þess hefir Lappenberg fundib í bréfabókinni

frá Hannover, og er þab tekib hér eptir honum.

Leo episcopiis, senius seruorum Dei, beatissimo Anscario,

sanctae Hammaburgensis ecclesiae archiepiscopo, eternae uitae

beatitudinem.

Quoniam apostolicae dignitatis est . . , . [bréfið sjáift orð-

rétt eins og bréf Sergius páfa hér næst á iindan] nisi resi-

piscat et ecclesiae Hammaburgensi satisfaciat.

Data per manum Stephani, cancellarii sanctae Romanae

ecclesiae, in mense Martio, indictione xii.

5. 31. Mai 858.

NiKOLAUS páfi hinn fyrsti samþykkir ,
að Brima biskupsdæmi

leggist til Hamborgar erkibislaipsdæmis ;
hann veitir Anskar

þetta erkibiskupsdæmi og sendir honum pallium.

Af þessu bréfi eru til tveir flokkar afskripta, sem eg nefni

hér A og B. Sá hinn fyrrnefndi flokkrinn, A^ er kallabr mjög

ískyggilegr, og lítr þar aí) auki út til aí) vera brot eitt.

Eptir Vicehnsbók frá 1072—1120 (Lappenb. Hamburg. Ur-

kundenbuch
l,

Nr. XIV, bls. 21—22).

Nicolaus episcopus, seruus seruorum Dei, omnibus fideli-

bus sanct^ Dei ecclesig, presentis scilicet temporis et futuri.
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Qiiisqiiis (lominum et redemptorem nostrum Jesum Chri-

stum de sinu patris ad terram, pro demonstranda cordibus

hominum vera et certa fide, descendisse non dubitat, profecto

non ignorat, omnes qui eiusdem fidei per gratiam ipsius parti-

cipes facti sunt, et precipue nos, qui per primum tant^ uirtu-

tis ministerium locum preeipuum retinemus, hominibus debere

lucrandis insistere et per vniuersas gentes verbi semina serere

et solatia serentibus ministrare. Nunc autem, quia Hhidouui-

cus, subUmissimus rex, per Salomonem, uenerabilem episcopum

ciuitatis Gonstantig, nostro studuit apostolatui intimare
, quod

piae memoriae llludouuicus imperator, genitor suus, quendam

monachum, nomine Anscharium, de monasterio Corbeia tuUsset

et coUocasset eum iuxta Albiam fluuium
,

in confinibus Slauo-

rum et Danorum siue Saxonum, in casteUo Hamaburch, an-

nuente ac soUempnia sedis apostoUcae priuiiegia prebente pre-

decessore nostro, beat^ memorig papa Gregorio. Guius etiam

auctoritate in supradicto Nordalbingorum populo sedes consti-

tuta est archiepiscopaUs in casteUo superius memorato Hama-

burch; et in eadem quoque sede archiepiscopus, accepto a

sede apostoUca paliio, primus est ordinatus Ansgarius, cui a

prelato pontifice delegata est cura seminandi uerbum Domini

et animas lucrandi Deo. Guius delegationis et auctoritatis et

paUii acceptionis pagina nobis est a prelato fiiio nostro, Hlu-

douuico rege, per iam dictum Salomonem, sanctissimum epi-

scopum, destinata, iuxta morem sanct^ Romang ecclesig bul-

lata; per cuius tenorem pagin§ h§c ita fuisse comperimus,

sicut pietas nobis iam fati regis per fidelem virum, Salomonem

sciUcet episcopum ,
intimauit. Vnde nos uestigia tanti ponti-

ficis et predecessoris nostri sequentes Gregorii, omnemque ibi

Deo dignam statutam prouidentiam agnoscentes, magnorum

principum uotum, Hludouuici uideUcet, diu§ recordationis augusti,

et equiuoci eius fiUi, exceUentissimi regis, tam huius apostoUcg

auctoritatis precepto, quam etiam paiUi dacione, more prede-

cessorum nostrorum roborare decreuimus, quatinus tanta fun-

datus auctoritate prenominatus Ansgarius, primus Nordaibin-

gorum archiepiscopus, et post ipsum successores eius, lucran-

dis plebibus insistentes, aduersus temptamenta diaboU validiores

existant: ipsumque filium nostrum
,
iam dictum Ansgarium in

omnibus circumquaque gentibus Sueonum, Danorum, Farrie,
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Norueorum
, Gronlondan, Islandan, Scrideuindan

, Slauorum,

necnon omnium septentrionalium et orientalium nationum

quocunque modo nominatarum delegamus, et sibi suisque suc-

cessoribus uicem nostram perpetuo retinendam publicamque

euuangelizandi tribuimus auctoritatem. Ipsamque sedem Nord-

albingorum, Hamaburch dictam, in honore sancti Salvatoris

sanctaeque eiusque intemerat§ genitricis Mariae consecratam,

archiepiscopalem deinceps esse decernimus. Atque, ut strenui

predicatoris episcopi post discessum crebro dicti Ansgarii archi-

episcopi, persona tantoque oíficio apta eligatur semper succes-

sio, £ub dÍYÍni iuditii obtestatione statuimus. Amen.

B.

þessi afskript bréfsins stendr í Brimakroniku Renners frá 16dw

öld (Thotts handritasafn í konúngsins miklu bókhlöbu í Kaupmanna-
höfn. Nr. 657. Fol. bls. 43— 50), og er þess þar getib, ab Renner

hafi tekib hana eptir frumritinu: ^^Datt priuilegium welches Johan-

nes Renner Notarius uth dem Original geschreven heíft" (bls. 43) ;

en svo eru margar villur í þeirri afskript, ab hún má heita mjög

laklega úr garbi gjörb, hvort sem þab er Eenner sjálfum ab kenna,

eba seinni uppskriptum eptir honum.

Bréfib er prentab í Alb. Krantz. Metropolis. Libr. I, cap.

38—39. Francof. 1576. Fol. bls. 26-28. — Phil. Cæsar. Tria-

postol. Septentr. bls. 182— 184 (upphafib einúngis prentab upp

aptr í Fabr. MemoriæHamb.
ll, 770—771). — Bolland & Henschen.

Acta Sanctorum. Febr. Tom. I, 406. 418. — P. Lambecius.

Chronolog. et Auctarium Rerum Hamburg. Libr. l, bls. 379—
388 (Fabr. útg. 1706. bls. 112—114meb orbamun eptir Krantz). —
Mag. Adam. Hist. Eccl. ed. Mader. bls. 194—199. — Mabillon.

Acta Sanctorum ordin. S. Bened. Tom. IV. P. II. bls. 96— 97. —
Liinig. Teutsche Reichs-Archiv. XVI. Spicil. Eccl. I. Contin. 1.

Anhangbls. 73—74. —
Staphorst Hist. Eccl. Hamburg. I,

41—
44 (meb orbamun eptir handritum). — Miesegaes. Chronik der

freien Hansestadt Bremen. Bremen 1828. 8vo. (á latínu
I,

288—
294; á þjóbversku l, 295—303). — Liljegren. Diplomatarium

Suecanum. i, Nr. 6, bls. 9— 12. — Lappenberg. Hamburg. Ur-

kundenb.
l,

Nr. XIV5 ^^^' 21—24. —
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Agrip í : Yita Ansgarii eptir Rimbert cap. 23 (í eldri útgáf-

um cap. 20). — Baronii Annales ecclesiastici. ár 858 (Lucæ 1738—
1746. Fol.);

— Grönl. hist. Mindesm. ill, 70; sbr. Regesta Dipl.

Hist. Danicæ
l,

2— 3.

Hér er bréíib prentab eptir Staphorst mestmegnis (SJ ,
meh

úrvali úr orbamun eptir Krantz (KJ og Renner (RJ^ á þeim stöb-

um sem helzt eru vafasamir.

Nicolaiis episcopus, servus servorum Dei, omnibus fideli-

bus sancte Dei ecclesiæ præsentis scilicet temporis et futuri,

salutem et apostolicam benedictionem. Quisquis Dominum et

redemptorem nostrum Jesum Christum de sinu Patris ad ter-

ram pro demonstranda cordibus hominum vera et certa fide

descendisse non dubitat
, profecto non ignorat ,

omnes
, qui

eiusdem fidei per gratiam ipsius participes facti sunt, et pre-

cipue Nos, qui per primum tante virtutis ministrum locum

precipuum tenemus, hominibus debere lucrandis insistere, et

per universas gentes verbi semina serere
,

et solatia^ serenti-

bus ministrare. Nunc autem, quia Ludovicus subhmissimus

rex, per Salomonem, venerabilem episcopum civitatis Constan-

tie nostro studuit apostolatui intimare, quod pie memorie Lu-

dowicus imperator, genitor suus, quendam monachum, nomine

Anscharium, de monasterio Corbeia tuhsset, et coUocasset eum

iuxta Albiam fluvium, in confmibus Danorum et Slavorum, Sax-

onumque in casteHo Hammaburg, inter duos episcopatus, Bre-

mon et Verden, de quibus toUens ecclesias et decimas ad

sustentationem provehendi causa præfati episcopi clericorum-

que ejus condonasset in predicto loco
,
annuente ac solemnia

sedis apostohcæ privilegia prebente predecessore nostro beatæ

memoriæ papa Gregorio, cujus etiam auctoritate in supradicto

Nordalbingorum populo sedes constituta est archiepiscopahs

in castello superius memorato Hammaburg, et in eadem quo-

que sede archiepiscopus , accepto a sede apostohca paUio,

primus est ordinatus Ansgarius, cui a prefato pontifice dele-

gata est cura seminandi verbum Dei et animas lucrandi Deo.

i) pannig K og Rf solatio, S.
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Cujus' delegationis et auctoritatis et pallii acceptionis pagina

nobis est a præfato filio nostro Ludovico rege per jam dictum

Salomonem, sanctissimum episcopum, destinata, juxta morem

sancte Romane ecclesie ebullata; per cuius tenorem pagine

hæc ita fuisse comperimus, sicut pietas nobis jam prefati regis

per fidelem \irum Salomonem scilicet episcopum intimavit.

Unde nos vestigia tanti pontificis et prædecessoris nostri se-

quentes Gregorii, omnemque ibi [statutam providentiam Deo

dignam^ agnoscentes, magnorum principum votum, Ludovici

videlicet dive-* recordationis augusti, et equiuoci ejus filii ex-

cellentissimi regis, tam hujus apostolice auctoritatis precepto,

quam etiam paUii datione, more predecessorum nostrorum

roborare decrevimus
, quatenus tanta fundatus auctoritate pre-

nominatus Ansgarius, primus Nordalbingorum episcopus^, et

post ipsum successores ejus hicrandis plebibus insistentes, ad-

versus tentamenta diaboU vaUdiores existant, ipsumque fiUum

nostrum jam dictum Ansgariura in omnibus circumquaque gen-

tibus Sveorum^ sive Danorum, nec non etiam Slavorum, vel

in ceteris, ubicunque iUis in partibus constitutis divina pietas

ostium aperuerit, publicam evangeUzandi tribuimus [potestatem

et^ auctoritatem
, ipsamque sedem Nordalbingorum ,

Hamma-

burg dictam
,

in honorem sancti salvatoris ejusque intemerate

genetricis, semper ^irginis, Marie consecratam, archiepiscopa-

lem decernimus deinceps esse. Atque ut strenui predicatoris

episcopi post decessum crebro dicti Ansgarii archiepiscopi,

persona tantoque off'icio apta eUgatur semper successio, sub

divini judicn obtestatione statuimus. Verum, quia Karolus rex,

sæpe dicti regis frater, post decessum imperatoris, patris sui,

pie memorie Ludovici'^ abstuUt a prenominato loco, qui dicitur

Hammaburg ,
monasterium

, quod appeUatur TurhoU
, utpote

quod post partitionem inter fratres suos, in regno suo con-

jacere videbatur, situm in occidentaU Francia, quod iUic geni-

tor suus ad supplementum et victum episcopo et clericis ejus

dederat: coepere, sicut fertur, omnes ministri aUaris recedere,

1) kaflinn hé.yan frá og til tutius muniamus stendr i Rimberts Vita

Anskarii, cap. 23 (eldri útg. cap. 20^.

2) frá [ þannig R, K; Deo dign. stat. provid., S. 3) divinæ, R.

4) archiepiscopus, R, K. s) Sueonuni, K.
f.) frá [ sl. K.

7) I., 6. V. S.
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deíicieiitibus qiiippe necessariis siimtibiis, ab ipsis recesserunt

gentibus, et eadem ad gentes legatio per hujusmodi^ factum

defecit, ipsaque metropolis Hammaburg^ deserta facta est.

Igitur dum hæc agerentur mortuus est dioeceseos'^ episcopus,

quæ huic contigua esse dicitur, quumque sepe dictus rex et

hanc dioecesin vacantem, et illam novellam institutionem^ cer-

neret deficientem, insuper utramque hanc ecclesiam, Dei per-

mittente occulto judicio , per barbarorum sevitiam admodum

attenuatam, querere cœpit, quahter predicta Bremen'sis ecclesia

novelle dicte archiepiscopali uniretur, ac subderetur sedi, nostro

hoc votum roborante decreto. Unde per sepe nominatum vene-

rabilem missum, Salomonem videUcet Constantie civitatis epi-

scopum, nobis hoc relatum est confirmandum ac postulatum est

nostra auctoritate roborandum. Nos igitur^ subtili perpenden-
tes examine animadvertimus propter instantem necessitatem et

animarum lucra iu gentibus demonstrata utile fore. Omnia,

quæ proficua ecclesie probantur existere, et divinis non resul-

tant preceptionibus licita et facienda esse non dubitavimus,

maxime in tam novelle christianitatis plantatione, in qua varii

eventus solent contingere. Quamobrem auctoritate omnipoten-
tis Dei, et beatorum apostolorum^ Petri et PauH, et hoc nostro

decreto, decrevimus
,
secundum reverendissimi regis Ludovici

votum, ipsas predictas dioeceses Hammaburgensem [scilicet

et Bremensem'' non deinceps duas** sed unam esse et vocari,

subdique sedi, que predecessoris nostri decreto archiepiscopali

est munere sublimata, restituta duntaxat de Bremensis ecclesiæ

rebus episcopatui Werdensi parte inde ablata. Nullus vero

archiepiscopus Coloniensis [ullam sibi^ deinceps in eadem

dioecesi*^ vindicet potestatem^ ', quinimo et ipsi et omnibus

omnino suademus veræ. religionis cultoribus, ut sacra hac lega-

tione fungentibus adjutorio et solatio sint, quatenus gratiahujus

beneficii plenam mercedem recipere mereantur ab eo, qui

dixit : Ite
,
docete omnes gentes^ et : Quicunque receperit vos

,
me

recipit. Itaque omnia k dilecto filio nostro rege'^ Ludovico

>) ejus modi, ^, K. a) pene, 6. v. K. a) Breniensis, 6, v. If, K.

4) Itannig, R, K; constitutionem, S. 5) id, b. v. R, K.

6) ejus, 6. V, B, K. 7) frá [ pannig R, K ; Brem. scil., et, S.

») pann. R, K -, duam, S. 0) frá [ illam, R, K.

10) sibi, b. V. 7í, K. li) auctoritatem, R, K. 12) sl. K.

Dipl. Isl. I.B. 3
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ad hoc Deo dignum ofíiciiim deputata, uostra etiam pia ejus

vota auctoritate firmamus.

Kt quia casus præteritorum cautos oos' íaciunt in í'utu-

rum
,
omnem quoque aduersantem \el contradicentem

, atque

nostris his studiis [quohbet modo^ insidiantem, anathematis

mucrone percutimus, atque perpetue ultionis reum diabohca

sorte damnamus, ut cuhiien apostohcum, more prædecessorum

nostrorum, causamque Dei pio affectu zelantes, ab adversis

hinc inde partibus tutius muniamus.

Et quia te, charissime fdi Ansgari, divina clementia nova

in sede primum disposuit esse archiepiscopum, nosque palhum
tibi-"^ ad missarum solennia celebranda tribuimus, quod tibi in

diebus tuis, uti et ecclesiæ tuæ perpetuo statu manentibus pri-

viieghs uti largimur. Idcirco hujus indumenti lionor morum*

vivacitate servandus est. Si ergo pastores ovium, sole geluque

pro gregis sui custodia
,

ne qua ex eis aut errando pereat,

aut ferinis lanienda morsibus rapiatur^, oculis semper vigilan-

tibus circumspectant^, quanto sudore
, quantaque cura debe-

mus"^ esse pervigiles, nos, qui pastores animarum dicimur^
;

attendamus, et ne susceptum ofíicium in terrenis negotiis ali-

quatenus'' imphcare debeas admonemus. Yita [itaque tua^"

fihis tuis sit via, in ipsa, si qua tortitudo'* ilhs inest^^, diri-

gant; in ea, quod imitentur, adspiciant, in ipsa semper consi-

deranda*^ proficiant, ut tuum post Deum videatur'* bonum,

quod vixerint. Cor ergo tuum neque prospera, que tempora-
hter blandiuntur, extollant, neque aduersa dejiciant, districtum

mah cognoscant, pium benevoli sentiant''', insontem apud te

[malitia aliena culpabilem
' ^ non faciat, reum gratia non excuset,

viduis ac pupiUis injuste oppressis defensio tua subveniat.

Ecce, frater charissime, inter multa [alia ista sunt^^ sacerdoth,

i) nos caut., /?, K. 2) frá [ qiiomodo libet, /?, lí.

3) tibi pallium, B, K. 4) a te, 6. v. K. ð) sl fí, K.

6) circumspectans, S.
7) debeamus, S.

») dicim. animar., R, K. 9) aliquanto, 5.

10) frá [ que, ií; que tua, K. n) fortitudo, R, K. 12) est, K.

13) considerando, S; in ipsa se semp. considerando, Lambec.

14) esse, 6. v. R, K. la) scatiant, S.

le) frá [ malitia alicuius culpabilem , i?; inculpabilem mal. aliena, S.

ir) frá l sunt ista, ií; ista sunt, K.
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ista sunt pallii, ({iie si studiose servaveris, quod foris accepisse

ostenderis, intus liabebis. Yeruntamen ita^ omnia superius

annexa ab apostolica sede beatitudini tue indulta cognosce ,
si

a fide et decretis sancte^ catholicæ et apostolice Romane ec-

clesie in nullo penitus deviaveris. Quod si a fide et"^ institutis

aut sanctionibus te^ lunto sublimitatis"' honore sedis apostolieæ

dechnare studiose presumseris, his nostris tibi collatis careas

beneficiis. Porro te paUio uti non nisi more sedis concedimus

apostolice, scilicet, ut successores tui, per semet ipsos vel

per legatos suos et scriptum^, fidem nobiscum tenere, ac san-

ctas sex synodos recipere, atque decreta omnium Romane
sedis presuhnn, et epistolas , que sibi delata"^ fuerint, venera-

biHter observare atque perficere omnibus diebus suis scripto

se et juramento profiteantur^.

Scriptum per manum Zacharie
,

Notarii^ sancte Romanæ
ecclesie in mense Majo, indictione vi^*'. Bene valete.

Date pridie caiendas Junii per manum Tiberii primicerii

sancte sedis apostoUce'*,

Um þetta bréf er hinn sami vaíi og um bréfin Nr. 1 og 2

hér fyrir framau, og má eiiis rekja þab fram á 11. öld. Hib

elzta ritj sem nefnir þetta bréf, er Anskars saga eptir Rimbert

erkibiskup (865—888
,

sbr. bls. 24 ab framan). þar er tekinn

kafli úr bréfi þessu, en handrit af sögunni eru ekki eldri til en

frá 11. öld. Bezta handritib, sem Dahlmann hefir fylgt í útgáfu

sögunnar (Pertz. Monum. hist. German.
ii, 683—725)^^, er frá

i) ista, S. 2) ecclesiæ, 6. i'. R, K. 3) vel, R, K.

4) sl. R, K. 5) siiblimatus, K^ sublimantis, Lamb.

«) seriptam, B, K. 7) delatæ, R. K. ») profiteatm-, S.

0) regionarii et scriniarii, b. v. Lamb.

10) þannig S. (Liljegr. og Lappenb J ; undecima, R^ duodecima, K,

Lamb. — Meistari Adam (cap. 23 Lindenbr.J segir, aiT bréfiíT sé frá858,

sem er indictio vi.

11) impcrante domino piissimo augusto Ludouico, aDeo coronato magno

imperatore, anno decimo quinto, indictione duodecima, b. v. K.

la) Vita Ansgarii eptir Rimbert er gefin út áðr 1 Langebelis Script.

"Rerr. Dann. \, 127—495, og víða annarstaðar, bæði i ritsöfnum og serilagi

3"



36 UM SAMEINÍNG BEIMA STIPTIS VIÐ HAMBORG. 858.

Stuttgart, og er frá 11. öld
; þar er sú kaflinn úr bréfinii

,
sem

mest er þráttab um, þannig orbafer (Vita Anskar. ed. Dahlm. cap.

23, Pertz il, 707—708): ^JJnde nos vestigia tanti pontificis et

praedecessoris nostri seqiientes Gregorii filium nostrum iam

dictum Anskarium. legatum in omnibus circumquaque gentibus

Sueonum sive Danorum, nec non etiam Slavorum, vel in caeteris

ubicunque illis in partibus constitutis divina pietas ostium aperue-

rit, publicam euangeb'zandi tribuimus auctoritatem." þannig er og

bréfib orí)ab í handriti því frá Hamborg, sem Philippus Cæsar

hefir látib prenta þab eptir, svo sem opt hefir verib hér ábr um

getib (Triapostol. Septentr. Cöhi 1642. bls. 183. 184).
— þar á

móti hefir Vicehns bók
,

ritub á tímabihnu frá 1070 til 1120,

kaflann úr bréfinu þannig orbaban í Anskars sögu: j^IJnde nos

vestigia tanti pontificis et prædecessoris nostri sequentes Gregorii

. .... . fihum nostrum jam dictum Anskarium et successores ejus

legatos in omnibus circumquaque gentibus Sueonum, Danorura,

Farriae, Norweorum, Gronlondon, Islondon, Scridevindun
,

Slauo-

rum, nec non omnium septentrionalium et orientahum nationum

quocunque modo nominatarum delegamus, et sibi suisque succes-

soribus uicem nostram perpetuo retinendam, pubhcamque euange-

hzandi tribuimus auctoritatem" (Vita Ansk. ed. Dahlm. hjá Pertz

H, 708 athgr. a).
—

þannig er og orbab ab mestu leyti í þeirri

afskript bréfsins^
sem er aptast í Vicehns bók (sjá afskr. A hér

ab framan). Orbatiltækin hjá meistara Adam (Brimabók eba Ham-

borgar historia
,

ritub á tíma Liemars erkibiskups 1072— 1105),

þar sem hann talar um bréf þetta, eru svo, ab þau geta heimfærzt

til hvorutveggja. Hann segir fyrst: jjdem papa Nicolaus tam

ipsum Ansgarium quam successores ejus legatos et vicarios apo-

stohcæ sedis constituit", og á þetta einmitt vib þab sem stendr í

A^ en ekki vib B; en svo bætir hann þessu vib: „in omnibus

gentibus Danorum
,

Sueonum atque Sclavorum
; quod et antea

Gregorius papa concessit", og þetta á beint vib þab sem stendr í

J?,
en ekki vib AK
Bréfib kemr fyrst fyrir prentab í Krantz (Metropohs Libr.

i.

(Cæsar ; Acta Sanctorum Bollandi & Henschen ; Mabillon Acta Sanct. Bcned. ;

Lambec. Rer. Hamb. Lib. i. Appendix; Staphorst Hist. EccL Hamb. i,

79—133; Arrheniiis í Stockh. 1677. 4to. o. víðar).

i) Ad. Brera. Libr. i. c. 23 (xxvu).
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cap. 38—39), en þareb haiiii heíir þab h'kast því sem B er hér,

og nefnir ekki þau löndin sem vafi er um
, þá var ekki neinní

tortryggni hreift um ])ab , jiegar sira Arngrímr ritabi um bréf

Hlöfevis keisara og Gregors. En eptir ab Philippus Cæsar hafbi

látib prenta ábr sagban kaíla úr því, eptir b.inu forna Hamborgar

handriti, þá hafa hinir síbari rithöfundar, sem talaí) hafa um hin

bréíin
,

tekib einnig þetta meb
, þareb þab stendr og fehr meb

þeim, og þab því heldr
,
sem |)ab stendr tæpara ab því leyti ,

ab

sú afskript ,
sem Renner kvebst hafa tekib eptir frumritinu

,
kemr

ekki heim vib hina fornu afskript í Vicehnsbók (J.), heldr vib þá,

sem er ótryggilegri og almennari.

6. Novembr. 872 [868 ?J.

Hadhianus páfi hinn annar staðfestir erkibiskupsdóm Rimberts

yfir Norðrlöndum, og sendir honum pallium.

Lunig Teutsch. Reichs-Arch. VoL XXI, SpiciL Eccles.

Contin. III, bfs. 945. — Staphorst Hist. EccL Hamb. I, 67. —
Liljegren Diplom. Suecan. l, 15— 16. — Lappenberg, Hamburg.
Lrkundenb. I. Nr. XX, bls. 31 (eptir bréfabókinni frá Hannover.

Frumritib á ab vera í Stade Caps. CXVII, Nr. 5).
— Agrip í

GrönL hist. Mindesm.
III,

70—71. — Hér er bréfib tekib eptir

Lappenberg.

þegar lesib er eins og í handritunum stendr, ^jndictio V.'',

þá ætti bréfib ab vera dagsett í Novembr. 872
,

en þá var

Hadrianus páfi andabr (t 1. Novbr. 872) •; þab er og h'klegra,

ab stabfestíngin hafi komib á fyrsta ári heldr en á fimta ári

páfadóms Hadrians
;

virbist því harbla líkleg getgáta Lappenbergs,
ab ártahb 868 muni réttara, svo ab lesa eigi ^jndictio I." —
Bréf þetta hefir ábr verib heimfært til 871 (indictio IV.), en

þab er óh'klegra.

Adrianus episcopus, seruus seruorum Dei, beatissimo lleinberto,

sanctae Hammaburgensis ecclesiae archiepiscopo, eternam bene-

dictionem.

i) Lambec. chronol. et auctar. ad Libr. I. Rerr. Haniburg. (ecL Fabr.),

bls. 116; sbr. Magnum Bullarium Eomanum (fra Leoni liinuni ríka til Cle-

mens hins tíimda). Lugdun. 1692. Fol. Tom. I. bls. 36; eptir því sem

J)ar segir var þó páfalaust í 1 mánuð og 12 daga eptir andlát Hadrians.
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Qiioniam apostolicae dignitatis est, non solnm ecclesias

fundare
,

sed et ab aliis ecclesiarum spiritualibus architeclis

fundatas sublimare , dignum duximus , frater karissime
, pio

peticionis tuae uoto aures debite benignitatis tuae inclinare.

Concedimus igitur tibi, sicut a predecessoribus nostris beato

Gregorio et Nicolao concessum est, scilicet ut gentes Wimo-

diorum, Norblingorum, Danorum, Noruenorum, Suenorum, vel

quascunque septentrionalium nacionum iugo fidei predicatione

tua subdideris, ad sedem Hamaburgensem spirituali dominatione

possideas ,
et omnibus successoribus tuis

,
ad eandem sedem

perpetuo possidendas relinquas. Legatum quoque nostrum te

per omnia septentrionalia regna constituimus, omnesque supra-

dictarum nationum episcopos presentes et amplius profuturos,

cum subiectis sibi plebibus tibi et omnibus successoribus tuis

ad sedem Hammaburgensem perpetua subiectione et obedientia

subicimus. Decernimus quoque tibi et omnibus successoribus

tuis ad sedem Hammaburgensem usum pallii habendum in festis

et temporibus a predecessore nostro tibi denominatis, sciUcet

in pascha, in pentecosten, in nataii Domini, in assumptione,

in nativitate, in purificatione sanctae Mariae, in nataliciis apo-

stolorum el dominicis diebus et in omnibus festis in diocesi

tua celebribus
,
ornari quoque caput tuum mitra

, portare ante

te crucem. Preterea tibi et sanctae Hammaburgensi ecclesiae

et omnibus successoribus tuis auctoritate apostolica firmamus

quecunque ecclesiae tuae iam a Christicohs tradita sunt
,

uel

amplius delegata fuerint in parrochiis, in prediis, in omnibus

rebus mobilibus vel immobilibus, in mancipiis utriusque sexus,

ut ea ecclesia predicta inuiolabiU potestate perpetuo possideat.

Si quis autem contra huius nostrae auctoritatis privilegium ire

temptauerit, et quoquomodo in parte uel in toto frangere nisus

fuerit, cujuscunque potestatis uel dignitatis sit, eterna excom-

municatione cura Juda, traditore Domini, pereat, nisi resipiscat

et ecclesiae Hammaburgensi satisfaciat.

Obseruator autem huius ammonicionis et iussionis habeat

benedictionem omnipotentis Dei beatorumque apostolorum et

nostram
, qui eorum fungimur vicariacione. Sancta trinitas

fraternitatem tuam omni tempore conseruare dignetur incolu-

mem atque post huius seculi amaritudinem ad perpetuam per-

ducat beatitudinem.
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Scriptimi per maniim Gregorii, notarii atqiie scriniarii sacri

palatii, in mense Novembrio, indictione V'.

Data per manum Johannis
,

cancellarii sanctae Romanae

ecclesiae, peractis missarum celebrationibus ante altare beati

Petri apostoli.

7. Mai 891.

Stephán páfi hinn fimti^ staðfestir eignir og réttindi erkibisk-

upsins Aðalgeirs í Hamborg og Hamborgar kirkju.

Prentab ábr í Staphorst Hist. Eccl. Hamb.
i,

71—72 eptir

fornri brcfabók í Hamborg. — Liljegren Diplom. Suecan.
l,

Nr. 10, bls. 16. — Lappenberg Plamk Urkundenb. I, Nr. XXIV,
bls. 34 (eptir frumbréfinu í Stade, Caps. X., Nr. 7; sýnishorn
af letrgjörb brefsins Tab. i, Nr. 3; þar fylgir og mynd blýból-
unnar

, og er ö?)rumegin : Stepani^ en öbrumegin : papœ) ; sbr;!

Eegesta DipL Hist. Dan. 1,4. — Meistari Adam (I, 39) getr

þess, ab Stephán páfi hafi sent Abalgeiri palhum.
A ártahnu er nokkur vafi, af því í bréfinu stendr ^^indictio

undecima", en Stephán var páfi á árunum indict. III.— IX; samt
hafa alhr verib samdóma um a& taka árib 891, einsog misskrif-

azt hefbi í bréfinu indictio XI. fyrir IX
;

en Lappenb. einn setr

múnabardag 31. Mai.

Hér er bréfib tekib eptir Lappenbergs* Hamburg. UrkuuT

denb., en orbamunar er ekki getib, þareb hinir hafa tekib eptir
brofabókum.

Stephanus episcopus, seruus seruorum Dei, reverentissimo

et sanctissimo Adalgario, sanct§ Hammaburgensis gcclesi§ archi-

episcopo et confratri nostro, et post te in eadem gcclesia, in

perpetuum. Cum pi^ desiderium uoluntatis et laudandg deuo-

tionis intencio apostolicis sit semper studiis adiuuanda, cura

est sollicitudinis adhibenda, ut ea, qu§ legaliter geruntur, et

gquitatis form^ conueniunt, nulla ualeant refragatione perturbari,

i) á líkleya a& vera, sem áiTr var (jetii)': indictioiie i.

2) þannig er almennt talið
,

en að réttu lagi var þessi Steplián páíi

hinn sjötti með því nafni (páfi 885—891).
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sed irrefragabili iure, Deo auctore, debeant pennanere. Et

ob hoc apostolicis promulgatis sancionibus, propria unicuique,

quae rationi subpetunt, possidenda fas exigit confirmari. Et

quoniam postulasti, ut priuilegium tug faceremus aecclesig el

apostolica tuicione roborauissemus, eandem in pristinum ma-

nere statum concedimus. Et apostolico iure firmamus tibi

tugque sanctg Hammaburgensi ^cclesi^ successoribusque tuis

iUam dignitatem et fmes proprios, cum pr^diis omnibus et

parrochiis et omnibus rebus mobilibus uel immobilibus, cum

mancipiis utriusque sexus possidere ct tenere, quam pig me-

morig Gregorius, antecessor noster, Ansgario, antecessori luo,

quem archiepiscopum in tua ordinauit eclesia, concessit, sta-

biiito scilicet iure et cunctis finibus, quas Lodowicus, pig me-

morig imperator, et Lodowicus
,

eius filius, tuam uoluerunt

habere ecclesiam et imperiaii diffinierunt potestate. Decerni-

mus autem, ut potestatem habeas ordinandi episcopos infra

tuam parrochiam et diocesim, ita tamen, ut sub tua tugque

gcclesig, salua dignitate ipsius, maneant potestate. Si quis

autem contra huius nostrg auctoritatis priuilegium ire tempta-

uerit, et quoquomodo, in parte uel in toto frangere nisus fue-

rit, sit excommunicatus a corpore et uiuifico sanguine domini

nostri Jhesu Christi et sanctg Dei gcclesig aditu et conven-

tione separatus. Obseruator autem huius nostr<^ ammonicionis

et iussionis habeat benedictionem omnipotentis Dei beatorum-

que apostolorum et nostram, qui eorum fungimur uicariacione.

Scriptum per manum Johannis, scrin[ilarii sanctg Romane

gcclesi§, in mense Maio, indicctione undecima.

8. Februar 905.

Sehgius páfi hinn þriði staðfestir vald Aðalgeirs erlíibiskups

yfir Norðrlöndum, og sameiníng á Hamborgar erkibiskupsdæmi

\ið Brima.

Afskript af þessu bréfi er í Kenners Briinakronilui, sem ábr

er getiö, I,
62— 63. — Bréfib er ábr prentab í: Lllnigs Teutsch.

Beichs-Arch. XVI. Spicil. Eccl. I. Contin. I. Anh. bls. 75—76.
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— Staphorst Hist. Eccl. Hamburg. i, 76—77. — Maiisi col-

lectio Conciliorum. Venet. 1773. Fol. Tom. XVIll, 251—252.
—

Liljegren. Diplomatar. Suecan. i, Nr. 12, bls. 18— 19. —
Ágrip í Grönl. hist. Mindesm. lll, 71.

Bæbi í afskript Renners og í ölkim álbrnefiidum bókum,
þar sem bréfib er allt

,
er þab gaubrúngt , og vantar í á mörg-

um stöbum heilar línur, þar sem sýnilega hefir verib hlaupib

yfir frá sama orbi til annars í annari h'nu. þetta er leibrétt

af Lappenberg eptir brefabókinni frá Hannover : Hamburg. Ur-

kundenb. i, Nr. XXVI, bls. 36— 37, og er honum fylgt hér.

Meistari Adam nefnir þetta bréf frá Sergius páfa, og hefir

haft þab fyrir ser (Ad. Brem. Libr. l, cap. XLIl). A ártahnu

er vafi, því á árunum 904—911, sem Sergius var páfi, er in-

dictio VII— XIV, en hvergi indictio iil. ,
sem hér stendr; þess-

vegna hefir Staphorst getib til, aí) lesa ætti ind. VIII., og því

hafa menn sífcan fylgt. . Abalgoir erkibiskup andabist 9. Mai

909 (Lappenb.).

Sergius episcopiis, seruus seruorum dei. reuerentissimo

et sanctissimo Adalgario , Hammaburgensis ecclesiae archiepi-

scopo , apostohcam benedictionem et paternam consolationem.

Susceptis tuae fraternitatis literis
, cognita in eis iniuria

ecclesiae tuae et tibi illata, non sohuB de ea, sed et de iniquo

Formosi papae consonsu et Ilerimanni Coloniensis et* Mogim-
tini archiepiscopi et ahorum episcoporum iniqua circumuen-

tione et iudicio contristati sumus. Quid namque iniuriosíus,

quam priuari ecclesias iuste sibi traditis honoribus? Quid etiam

iniquius, quam uioiare et infringere imperatorum et regum
cartis tradita testamenta et sanctae excommunicationis confir-

mata clauibus iusle et rationabiHter ecclesiae tuae tradita plu-

rima apostolorum priuilegia?
— Si enim a nobis, successoribus,

predecessorum nostrorum licet infringere^ iuste, iit diximus,

et racionabiliter tradita priuilegia, nihii-^ amplius a nobis uel

successoribus nostris ratum firmum aut stabile statuetur in

ecclesia. Sed quoniam iuxta hec verba dominica: ^^Tu es Pe-

trus. et siiper hanc petram edificaho ecclesiam meamf et iuxta

hec verba apostoU : Estis superedificati super fundamentum apo-

stolorum et prophetarum in ipso angulari lapide Christo Jesu^

i) vantar i: Haddonis (Lappenb.), eJ-a Haddani, eptir [rvi sem er sd^ar

' bréfimi. 2) œtti a,T vera: infringi.

^) þnnnig leiTr. af Lappenh.} Iinndr. hefir: nisi.



4t UM AÐALGEIR EHKIHISKUP. 905.

constat sanctam et iiniuersalem ecclesiam fundatam esse super

petram et fundamentum apostolorum et proplietarum ,
et com-

pactam in ipso angulari et firmissimo lapide Christo Jesn,

necesse est, ut sicut ipsa petrina et apostolica fundatio et

sancta angularis compactione firma, eterna et immobiiis, ita

omnis ecclesiastica superedificatio sit rata et stabilis, et ab

omni humana presumptione inuiolabilis.

Nos igitur iu\ta uocem dominicam et apostoUcam, et iuxta

hanc beati Gregorii sententiam: quecimque ecclesiae priuilegio

semel indulta fuerint, rata amplius et stabilia permanere de-

bent, quicquid iniquo consensu Formosi papae et Arnulphi

regis, et machinatione Herimanni archiepiscopi in te et in ec-

clesia Hammaburgensi temere perpetratum est, auctoritate quo-

que nostra et iudicio phirimorum confratrum nostrorum et sub

anathemate contradicimus et omnino destriiimus. Quicquid

autem a beato Nicolao papa et ceteris predecessoribus nostris

Uammaburgensi ecclesiae concessum est, sciHcet habere archi-

episcopalem potestatem in regna Danorum, Noruenorum, Sue-

norum et omnium septentrionaUum nacionum
,

et Bremensem

ecclesiam et ipsam Ilamaburgensem ecclesiam non duas, sed

unam esse ecclesiam et parrochiam ,
decernimus et confirma-

mus. Auctoritate ergo apostoUca et censura, sub diuini iudicii

obtestatione et anathematís interdictu statuimus, vt nuUa per-

soiia cujuscumque ordinis aut dignitatis sit, ea quae uel in ar-

chiepiscopaU dignitate ,
uel quae in coniimctione Bremensis et

Hammaburgensis ecclesiae a predecessoribus nostris ecclesiae

tuae et tibi concessa simt, et a nobis reformata sunt, uiolet.

Quicunque autem mutauerit uel in aUquo uiolare presumpserit,

auctoritate Dei et beati Petri apostoli et nostra, qui eius fun-

gimur vicariatione
, perpetui anathematis vinculo sit innodatus.

Herimannum autem, Coloniensem archiepiscopum, et Had-

danum, Moguntinum archipresulem , pro satisfactione peniten-

tiae
, usque ad prefinitum a nobis tempus ,

a diuino suspen-

dimus officio, quoniam apud Triburiam per eos inique cassata

sunt concessa ecclesiae tuae et tibi apostolicae sedis privilegia

et gloriosorum imperatorum anuliata sunt testamenta.

Nos quoque, quemadmodum precatus es, monuimus apo-

stoUcis lUeris Wichbertum, Bernardum, Sigmundum, item Ber-

nardum et Bisonem
,

reuerentissimos et tuos conuicinos epi-
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scopos, quatiniis te adiiuient, et ad te conuenientes ordinare

episcopos, in quibus canonice inueneris locis et conipetens

designanerit ratio.

Tna ergo, sanctissime frater, sanctimonia oret pro nobis

et pro vniversali sancta Romana ecclesia, et nobis remanda,

qualiter et vbi episcopos ordinaueris.

Data per manum Petri, cancellarii sanctae Uomanae eccle-

siae, V. nonas Februarii. Indictione tercia.

9. Januar 912.

AnaSTASIUvS páíi binn þriði staðfestir réttindi erkibiskups Ho-

gers í Uamborg yfir Norðrlöndum.

Eptir Lappeiib. Hamburg. Urkundenb. I,
Nr. XXVIII., bls.

38—39; en hann hefir prentaí) eptir frumritinu, sem er í skjala-

safninu í Stade Caps. VIII, Nr. 14; aptast í bindinu er sýnis-
horn af letrgjörb bréfsins (Tab. III, 9), og sýnist hún vera íbrn-

leg. Lappenb. getr ekki nm neitt ískyggilegt vib þetta bréf,

og er þó hér nefnt bæbi Island og Grænland, á sama hátt og
í hinum fyrri brcfum

,
sem her á undan standa. — |)etta bréf

nefnir ekki meistari Ádam
, og þab hefir ekki verib kunnugt,

þab eg veit
til, fyr en eptir útgáfu Lappenbergs ; því hefir eng-

inn af þeim, sem hafa mótmælt þeim fornbréfum er nefna

ísland og Grænland o. s. frv.
, getab enn tekife þab til greina

eba rengt þab.

íji Anastasius episcopus, seruus seruorum Dei, dilecto

confratri Ilogero ,
uenerabiii arcbiepiscopo Hammaburgensis

gcclesi^, salutem in perpetuum. Conuenit apostolico modera-

mini pia religione pollentibus beniuola compassione succurrere

et poscentium animis alacri deuotione impertiri assensum. Ex

hoc enim lucri potissimum premium apud Deum procui dubio

promeremur, dum uenerabilia loca oportune ordinata ad me-

liorem fuerint per nos statum perducta. Igitur quia postulasti

a nobis, quatenus archiepiscopatum Hammaburgensem totum

in integrum tibi tuisque successoribus contirmaremus
,

sicut a
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predecessoribiis nostris Gregorio, Nicholao, hiiius apostoUcg

sedis decreliim est, incUnati precibus tuis et nos apostoUca

auctoritate concedimus et confirmamus, cum omnibus genera-

Uter atque speciaUter ad' eundem pretatum archiepiscopatum

pertinentibus, sciUcet omnia, qu§ tui antecessores suis labori-

bus adquisierunt vel etiam qug ob amorem §terng patrig ibi a

fideUbus Christi largita sunt uel adhuc largiuntur. Cum iilis

eliam
, qui hoc tempore ad (Uiristi fidem conuersi sunt, pro-

uocante et protegente gratia Dei, \ideUcet episcopos in omni-

bus gentibus Sueonum seu Danorum, Noruuegorum, Island,

Scrideuinnun, Gronlandon et vniuersarum septentrionaUum na-

tionum, necnon etiam in iilis partibus Sclauorum
, qug sunt a

flumine Pene usque ad fluuium Egídore, ita, ut sub tua tuo-

rumque successorum, Hammaburgensis gcclesig archiepisco-

porum, maneant potestate, uel quicquid a uobis, diuina fauente

gratia, ab errore perfidi§, siue hominum siue locorum ad reli-

gionem christianam adquiri potest. Pallium quoque tibi trans-

mittimus et usum eius tibi tuisque successoribus perpetuaUter

tenendum inuiolabiUterque retinendum censemus. Et insuper

decreuimus nulium archiepiscoporum, uel Coloniensem vel

aUum quemlibet, in tua diocesi uUam sibi uendicare potestatem

et cetgra. Caput quoque tuum mitra, quod est insigne Roma-

norum, permittimus insigniri. Quod si quis huic nostrg auc-

toritatis priuilegio contraire uel in aliquo temptauerit iUud

temerare, anathema sit; qui uero pie obseruauerit, gratiam et

benedictionem consequatur a domino nostro Jhesu Jhesu'^.

Data per manum Adriani, scrin[i]aru sanctg romang gcclesig.

In mense Januario, indictione viiii-^

i) ab, liklega prentvilla, Lappenh.

^) pannig, i sta;}: Christo.

») pannig hefir sýnishorn Lappenbergs, en í bréfinu sjálfu stendr hjá

honum \iii. — Anastasius hinn J)riði var ekki páfi lengr en frá 20. Juni

911 til þess framyfir Juni 912, svo þar er um engan Januarmánuð að

villast nema J)ann eina 912, en þá er ekki indictio viiii., og enn síðr in-

dictio VIII., heldr er indictio xv. frá 24. Septbr. 911 til sama dags 912;

hér má því hafa verið villa í bréfinu uppljaílega.
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10. 29. Oktobr. 920.

JóHANNES páfi hinn tíundi sendir Unna erkibiskupi í Haniborg

pallium, og staðfestir réttindi Hamborgar erkibiskupa yfir Norðr-

löndum.

þetta páfabréf er ábr prentab í : Lilnigs Teutsch. Keichs-

Archiv XXI. Specil. eccles. Contin. Ilí., bls. 946. — Staphorst
Hist. Eccl. Hamburg. l, 278—279 (eptir fornu handriti í Ham-

borg).
—

Liljegren. Diplomat. Suecan. I, Nr. 14, bls. 21—22.—
Lappenb. Hamburg. Urkundenb. I, Nr. XXTX, bls. 39 (eptir

frumbréfinu meb hángandi blýbóki páfans fyrir, í skjalasafninu í

Stade Caps. VIII. Nr. 5
; sýnishorn af letrgjörb bréfsins aptast

í bókinni Tab. II, 5
;

á bóhmni öbrumegin : iohannis
,

en

öbrumegin: papae).
—

Agrip í Grönlands hist. Mindesm. III,

71—73; sbr. Regesta Diplom. hist. Dan.
i, 5— 6.

Bréf þetta hefir verib sterklega rengt, og kallab falsbréf;
er þetta einkum tekib fram af Asmussen (Archiv f. Staats u.

Kirchengesch. i,
159— 161), bæbi vegna þess Grænland er her

nefnt, og vegna takmarka þeirra sem sett eru fyrir landi Slav-

anna
;
en þá var ekki frumbréfib fundib.

þab er eitt undarlegt í bréfi þessu ,
ab áratala páfans og

indictio kemr ekki saman, og þetta hefir ollab því, ab sinn hefir

sett þab nibr á hvert ár, frá 913 til 920. Ef farib er eptir

því, ab bréfib teh' ^janno primo", ebr á fyrsta ári Jóhannis páfa,

þá yrbi þab ár 913, eptir því sem Lambecius teh' ab Jóhannes

páfi hafi komib til stólsins (Decembr. 912), eba 914, ef því er

fylgt sem segir í Bullarium magnum Romanum, ab hann hafi

sezt í páfalegt sæti 24. Januar 914; þessu íylgir Liljegren , og
setr 29. Oktbr. 913; en þar er tvennt á móti, sem eybir þessu:

fyrst þab, ab þab ár er indictio II., en ekki IX., sem hér stendr,

og annab, sem er enn meira vert, ab 913 hfbi Hoger erkibiskup,

og Unni varb ekki erkibiskup fyr en 29. Septembr. 916 (Lam-
bec). þab hlýtr því ab vera misskrifab í bréfinu, þó ótrúlegt
sé

,
ab þab se ritab á fyrsta ári Jóhannis páfa. þá hafa abrir

sett þab 91.5 (Pertz), 916 (Asmussen) ,
917 (Staphorst) og 919

eba 920 (Suhm og Langebek), en þetta verbr allt ab handahófi,
nema menn láti indictio vera rétta, og páfaárib misskrifab, einsog

Lappenberg gjörir og hér er gjört. p\í einu er hér breytt, ab

Lappenberg hefir 28. Oktbr.
, og mun þab vera misgáníngr,

þareb „llii. kak Novembr." er 29. Oktbr. — þab mætti þykja

undarlegt, ab Unni erkibiskup skyldi ekki fá stabfestíng páfans

fyr en á fimta ári erkibiskupsdóms síns, en þetta er þó ekki

svo sjaldgæft, og þarf því ekki ab vekja tortryggni. því hafa

menn og tekib eptir, ab hér stendr eins og í brefi Viktors páfa
1054 bæbi ^jlll. kal. Novembr." — og „anno papæ primo",
hefir þar af meb öbru verib dregib, ab þab væri falsab, 1 Grönl.
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hist. Mindesin. (lll, 72) er gizka?) u., ab hér cigi ab lesa Umvan

(erkihiskup í Hamhorg , t 1029), og páfinn se Jóhannes XIX.

(eginl. XVIII., en almennt tahnn XX.), svo href |)etta væri frá

1024 eba 1025
,
en þetta kemst ekki til neins vegar , því hæbi

er á móti því href Bencdikts páfa til Unwans (1022), sem

mundi þá hafa verib h'kara þessu en þat) er nii
,

ef þetta væri

frá 1024, og þar ab auki kemst j^á ekki hcldr áratal páfans og
indictio saman

, því Jóhannes páfi XX. kom til sætis 28. Fehr.

1024 (Lamhec), og 29. Okthr. 1024 er indictio VIII.
,

en in-

dictio IX. yrbi ekki fyr en á öbru ári hans páfadóms. Annaí)-

hvort er því, ab taka bréfií) eins og þab cr, ellegar aí) sanna ab

frumrit þess sé falsab. — Meistari Adam getr þess, aí) Jóhannes

páfi hinn tíundi hafi sent Unna erkihiskupi palhum , og gefib

honum hréf fyrir (Adam Brem. Hist. Ecch Lihr. i. cap. 47).

Bréfib er hér prentab eptir Lappenberg, og hirbi eg ekki

ab geta þess orbamunar, sem er í hinum eldri útgáfum bréfsins,

þareb þær eru einúngis eptir hrefahókum.

i^ Johaniies episcopus, seriuis seruorum Dei, diiecto con-

fratri Wenni, uenerabili archiepiscopo Hammenburgensis ^ccle-

sig, tibi tuisque successoribus in perpetuum.

Conuenit apostolico moderamini pia religione pollentibus

beniuola compassione succurrere
,

et poscentium animis alacri

deuotione impertiri assensum: Ex hoc enim lucri potissimum

premium apud Deum procul dubio promeremur, dum uenera-

bilia loca oportune ordinata ad meliorem fuerint per nos sta-

tum perducta.

Igitur, quia postulasti a nobis, quatenus archiepiscopatum

Ilammaburgensem totum in integriim tibi tuisque successoribus

confirmaremus, sicut a beato Gregorio ,
Nicholao et aliis pre-

decessoribus nostris decretum est, inclinati precibus tuis, pal-

lium tibi ex more transmittimus, et quecunque ab eis gcclesig

tug et antecessoribus tuis data sunt, et priuiiegiis confirmata,

nos apostolica auctoritate tibi concedimus et nostro priuilegio

confirmamus
,

scilicet omnia, qug generaliter atque specialiter

ad eundem prefatimi archiepiscopatum pertinent, queque tui -

antecessores suis laboribus adquisierunt, vel etiam qug ob

amorem ^terng patrig ibi a fidelibus Christi largita sunt uel

adhuc largiuntur. Cum ilUs etiam, qui hoc tempore ad Christi

fidem conuersi sunt, prouocante et protegente gratiaDei, vide-
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licet episcopos in omnibus gentibus Sueonum seu Danorum,

Nonuiegorum, Island, Scrideuinnun
,
Gronlandon et vniuersa-

rum septentrionalium nationum, necnon etiam in illis partibus

Sclauorum, qug sunt a ííumine Pene usque ad íluuium Egidore,

ita, ut sub tua, tuorumque successorum
, Hammaburgensis gc-

clesig archiepiscoporum ,
maneant potestate ,

vel quicquid a

uobis, diuina fauente gratia, ab errore perfidig siue hominum
siue locorum ad rehgionem christianam adquiri potest. PaUium

quoque tibi transmitlimus et usum eius tibi tuisque successo-

ribus perpetualiter tcnendum, inuiolabihterque retinendum cen-

semus. Et insuper decreuimus nuUum archiepiscoporum ,
uel

Goloniensem vel ahum quemhbet, in tua diocesi uham sibi

uendicare potestatem ,
et cetgra. Caput quoque tuum mitra,

quod est insigne Romanorum, permittimus insigniri.

Quod si quis huic nostrg auctoritatis priuiiegio contraire,

uel in ahquo temptauerit hiud temerare
,
anathema sit; qui

uero pie obseruauerit, gratiam et benedictionem conseqnatur
a domino nostro Jhesu Ghristo. Data iiii. kalendas Nouembris

per manus Leonis, sanct^ Romane sedis canceharii.

Anno domini Johannis pap§ primo, indictione viiii.

11. Mai 946.

Mabinus páíi hinn annar staðí'estir eignir og réttindi Ham-

borgar kirkju, og erkibiskupsdæmi Aðaldags.

Frumriti?) er komií) úr safni hins konúnglega danska fclags í

Kaupmannahöfn í leyndar-skjalasafn konúngs {Geheime-Archivet.

Hamborg. Nr. 1
a), en hefir verib ábr í Stade Caps. l, Nr. 16.— Eptirmynd brefsins er prentub í Suhms Historie af Danmark

III, 37, og ])ar eptir hefir Lappenberg þaí) í Hamburg. Urkun-
denb.

I,
Nr. XXXIV, bls. 4.3; sbr. Regesta Dipl. Hist. Dan.

i,
6.

Um tímatahb er nokkur vafi
,

ab því leyti sem í bréfinu

stendr ^jndictio sexta"j en á árum Marinus páfa 943—946 var

indictio I. til IV., þessvegna er hér tekiö árib 946, eba indictio

IV., ab menn geta ímyndab sér, ab misskrifazt hafi VI (^jSexta")

fyrir IV (,,quarta").
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Vlarinvs episcopus, seruus seruorum l)ei, reuerentissimo

et sanctissimo Adaldago , sanctg llammaburgensis ^cclesig

archiepiscopo et confratri nostro, paternam dilectionem et per-

petuam in Christo benediclionem.

Cum pig desiderium [orðrett eins og bref Stepháns

páía hins fimta i Mai 89 1, hér fyrir framan Nr. 7 bls. 39 -

10]

. . . eorum fuugimur uicariatione.

Scriptum per manum Beuedicti, cancellarii sanctg roma-

ng gcclesi^, íN mense Maio. Jndictione sexta.

Bréfib er ferskeytt, á arkar stærb; letrife í 12] línu og þar

fyrir neban autt rúm nibr ab faldinum; faldrinn þumlúngsbreibr.

A þeim parti faldsins, sem aptastr er, þegar bréfib er brotib í

fjóra, eru fjögr göt, sem blýbólan páfans hefir verib fest í gegn-

um, en bólan og þrábrinn úr henni er týnt. Aptan á bréfinu

stendr: ^jMarinus Adaldago de episcoporum Confirmatione", og eru

fyrstu tvö orbin meb mjög fornri hendi. en þrjii hin síbari nokkru

ýngri, Fyrir ofan þessi orb stendr talan ,XI. meb mjög fornri

hendi, en síban er dregib þar í strik, og ritab fyrir ofan og neban

línuna meb miklu nýjari hendi og daufu bleki : C, j. n. 16,, sem

aubsætt er ab á ab þýba: Caps.í, Nr.l6^ og þab merki bréfsins

í skjalasafninu í Brimum, sem ábr var getib.

12. 2. Januar 948.

Agapitus páfi hinn annar sendir Aðaldag erkibiskupi í Ham-

borg pallium, og staðfestir eignir og réttindi hans og Hamborgar

erkibiskupsdæmis, sömuleiðis sameiníng þess við erkistólinn í

Brimum.

Frumritib hefir verib í Stade Caps. l,
Nr. 7, en hefir ekki

orbib fundib á sínum stab. Prentab í Llinig Teutsch. Reichs-

Arch. XVI. SpiciL eccL l, Contin, i. Anh. bls. 77—78. —
Staphorst Hist. EccL Hamb,

l,
290—292 (eptir fornri bréfabók

í Hamborg og afskript Renners; ártahb setr hann af misgáníngi

952). — Mansi CoUect, Concihorum XVIII, 409—411, — Liljegren

Diplom, Suecan.
i,

Nr. 15, bls. 22—23 (einnig rángt ár 952),
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— Lappenberg. Hamburg. Urkundenb. I, Nr. XXXV, bls. 43—
45 (eptir bréfabókinni í Hannover

,
frá þrettándu öld).

—
Agrip

í Grönl. hist. Mindesm. iií, 73; sbr. Reg. dipl. hist. Dan. i, 6.

þab er grunsamt vib þetta páfabréf eba afskript þess, aí)

erkibiskupinn er þéra^r í bréfinu, því þab er alkunn forn regla

ab ^jpáfinn þérar engan" (^papa neminem vossitat). Meistari

Adam
(ll, 2) segir, ab Agapitus páfi hafi stabfest í bréfi til Abal-

dags allt þab sem fyrirrennarar hans : Gregorius, Nicolaus, Ser-

gius og abrir hafi veitt erkibiskupsdæminu í Brimum; en ekki

er hér meb nafni sk^'rskota?) til þessara páfa, og mætti þyí vera

ab meistari Adam hefbi þekkt annab bréf Agapits púfa en þetta.

Hér er bréfib prentab eptir Lappenbergs útgáfu.

Agapitus episcopus, seruus seruorum Dei, reverentissimo

ac sanctissimo Adaldago ,
sanctae Hammaburgensis ecclesiae

archiepiscopo, tuisque successoribus in perpetuum.

Conuenit apostolico moderamini pia rehgione pollentibus

beniuola compassione succurrere et poscentium animis alacri

devocione impertire assensum. Ex hoc enim iucri potissimum

premium apud conditorem omnium, Deum, procul dubio pro-

meremur, dum uenerabiiia loca oportune ad meliorem fuerint

statum sine dubio perducta.

Igitur quia postulastis a nobis, quatenus archiepiscopatum

Hammaburgensis ecclesiae totum integrum uobis confirmaremus,

sicut a pre[de]cessore nostro, domino Nicoiao huius apostoHcae

sedis [episcopo] decretum est, inclinati precibus Hadumari, Ful-

densis abbatis, apostolica auctoritate concedimus cum omnibus

generaliter atque specialiter locis ad eundem uestrum prefa-

tum archiepiscopatum pertinentibus, scilicet omnia, quae uestri

antecessores suis laboribus adquisiuerunt, uel etiam amore

eternae patriae ibi a Christicolarum fidelibus largita sunt uel

largiuntur, cum ilHs eciam, qui nunc, tuo tempore, diuina pro-

tegente gratia, ad Christi conuersi sunt fidem, videlicet episco-

pi Danorum, Noruenorum, Su[e]onum, nec non omnium septen-

trionaiium parcium. Pallium quoque [tibi transmitlimus] et usum

eius in prenominatis a predicto papa festis habendum tibi et

omnibus successoribus tuis perpetuo decernimus. Deinceps

vero nullum archiepiscoporum ,
vel Coloniensem, vel alium

quemlibet ,
in vestra diocesi ullam sibi vendicare decernimus

Dipl. Isl. I.B. 4
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potestatem; quinimmo et ipsis et omnibus omnino suademus

cuUoribus uerae religionis, ut adiutorium et solacia uobis in

omnibus administrent, quatenus pro gratia huius beneficii ple-

nam recipere mercedem a Domino mereantur, quoniam omnia,

quae proficua ecclesiae probantur existere et diuinis non in-

pugnant preceptionibus, efficienda et prebenda omnipotentis Dei

auctoritate et beatorúm apostolorum Petri ac Pauli esse non

dubitamus. Et boc nostro decreto decernimus secundum pre-

nominati bonae memoriae Nicolai papae sanctionem et reve-

rentissimi regis Ludovici uotum, ipsas predictas dioceses, Ham-

maburgensem scilicet et Bremensem, non deinceps duas, sed

unam esse et uocari. Omnem quoque aduersantem uel con-

tradicentem atque piis nostris studiis quolibet modo insidian-

tem anathematis muciMDne percutimus, perpetuaeque ultionis

reum diabohca sorte dampnamus, ut culmen apostoHcum, more

predecessorum nostrorum, causamque Dei pio afifectu zelantes

ab aduersis hinc inde partibus muniamus. ApostoHca itaque

auctoritate Bernardo, episcopo Ahierstedensis, Tliidardo, Hilde-

nesensis ecclesiae et ceteris conterminahbus episcopis insuper

iubemus et eos monemus, ut te in omnibus adiuvent, quate-

nus sacerdotale ministerium explere et animarum lucra domino

Jesu Christo facihus adquirere ualeas. Auctoritate igitur apo-

stohca et censura, sub diuini iudich obtestatione et anathema-

tis interdictu statuimus, ut nuha persona, magna uel parua,

cujuscunque ordinis aut dignitatis sit, omnia, quae a nobis

uel predecessoribus nostris ecclesiae tuae et tibi concessa sunt,

uiolet. Quicumque autem mutauerit uel in ahquo uiolare pre-

sumpserit, nisi resipuerit, auctoritate Dei et beati Petri et no-

stra, qui eius fungimur vicariatione, perpetui anathematis uin-

culo sit innodatus. Qui uero custos et obseruator extiterit,

benedictionis gratiam et celestis retributionis a iusto iudice,

domino Deo nostro
, consequi mereatur.

Scriptum per manum Azzonis notarii, regionarii atque scri-

niarii sanctae Romanae ecclesiae, in mense Januario, indictio-

ne VI.

Data iiii. nonas Januarii per manum Andreae, arcarii

sanctae sedis apostolicae, in sacratissima sede beati Petri apo-

stoh, indictione vi.
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13. Juni 996.

JóHANNES páfi hinn sextándi staðfestir öll réttindi og eignir

Hamborgar kirkju, og erkibisiíupsdóín Liuezons (Libentius).

Prentaí) úbr í Staphorst Hist. Eccl. Hamb.
i,

319—320

(eptir fornri bréfabók í Hamborg).
—

Liljegren. Diplomat. Suecan.

I,
Nr. 18, bls. 33—34

;
— sbr. Reg." Diplom. Hist. Dan. i, 8

(þar er brefib eignab þessum páfa, en þó fært midir ár 995,
sem væri indictio viii, og þar ab auki heyrir til tíma fyrirrenn-

arans, Jóhannes XV.).

Bréfife er hér prentab eptir Lappenberg. Hamburg. Urkun-

. denb.
I,

Nr. Lill, bls. 60 (eptir frumbréfinu í Stade, Caps. X,
Nr. 9).

Jobannes episcopus, seruus ^eruorum Dei, reverentissimo

et sanctissimo Liuezoni, sanct§ Hammaburgensis ^cclesi^ ar-

chiepiscopo et confratri nostro, et post te in eadem gcclesia

im perpetuum.

Cum pig desiderium uohmtatis [bréfi^ or^rétt sam-

hljó^a bréfi Mariniis páfa hins annars í Mai 946, og Stepháns páfa hins

fimta i Mai 891, hér fyrir framan Nr. 7 og Nr. 11, bls. 39-40 og 47-48]

. . . . vicariatione.

Scriptum per manum Johannis, cancellarii sanctg Roman^

gcclesig, in mense Junio, indictione nona.

14. April 1022.

Benedikt páfi hinn áttundi sendir Unvani erkibiskupi í Ham-

borg palUum og staðfestir erkibiskupsdóm hans yfir Norðrlöndum.

Lappenberg Hamburg. Urkundenb. I, Nr. LXIV, bls. 66,

eptir frumbréfinu í Stade, Caps. VIII, Nr. 4, mefe hángandi

blýbólu páfans. Sýnishorn af letrgjörb bréfsins og mynd ból-

unnar er aptast í bókinni Tab. II, Nr. 6 ;
á bólunni stendr öbru-

megin: Benedicti^ og öbrumegin: paj^œ.
— Benedikt VIII. var

páfi frá 1012 til 1024, en Unvan varb erkibiskup 1013; hann

hefir því ekki fengíb pallium fyr en á lOda ári síns erkibiskups-

dóms.
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J>ab er eptirtektar vert, ab í þessu bréfi er orbab á annan

hátt, og miklu réttara, þa?) sem snertir þjóbirnar á Norbrlöndum,
en í hinum fyrri páfabréfum ,

svo ab hér eru taldar þær fjórar

])jóí)ir: Danir, Svíar, Norbmenn og Islendíngar.

Benedictiis
, episcopus et seruus seruorum Dei, reueren-

tissimo et sanctissimo Vnewanno sanct^ Hammaburgensis ^cclesig

episcopo, paternam dilectionem.

Si pastores ouium solem geluque pro gregis sui custodia

die ac nocte ferre contenti sunt, et ut ne qua ex eis aut er-

rando pereat, aut ferinis laniata morsibus rapiatur, oculis sem-

per uigilantibus circumspectant: quanto sudore, quantaque

cura debemus esse peruigiles, nos, qui pastores animarum

dicimur, attendamus et susceptum oílicium exhibere erga cu-

stodiam dominicarum ouium non cessemus, ne in die diuini

examinis pro nostra desidia ante summum pastorem negligentig

reatus excruciet. Ynde modo honoris reverencia subhmioris

inter c^teros iudicamur. PalHum autem sanctitati tug ad missa-

rum sollempnia celebranda concedimus, quod tibi non aliter, §c-

clesi§ tug priuilegiis in suo statu manentibus, uti largimur, nisi

solummodo in die sanctg ac venerandg resurrectionis domini

nostri, Jhesu Christi, seu in natahciis sanctorum apostolorum,

atque beati baptistg Johannis
,
nec non in assumptione beatae

Dei genitricis Marig, simnlque in dominicg domini nostri Jhesu

Christi natiuitatis die
, pariterque in soUempnitatis gcclesig tug

die et in natahcii tui die, sicut a beatissimo predecessore

nostro domino Gregorio, huius almg sedis presuH, sancitum

est. In secretario uero induere tua fraternitas pahium debeat,

et ita ad missarum sollempnia proficisci, et nichil sibi ampUus
ausu temerarig presumptionis adrogare, ne dum in exteriori

habitu inordinate ahquid arripiatur. Cuius quoniam indumenti

honor modesta actuum uiuacitate seruandus est, hortamur, ut

et cuncta ornamenta conueniant, quatinus auctore Deo recte

utrobique possis esse conspicuus. Itaqiie uita tua filiis tuis

sit regula; in ipsa, si qua tortitudo ilhs iniecta est, dirigatur,

in ea, quod imitentur, aspiciant, in ipsa se semper considerando

proficiant, ut tuum, post Dominum, videatur esse, bene quod
vixerint. Cor ergo neque prospera , qug temporaliter blan-
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diimtur, extollant, neque aduersa deiciant, sed quicquid illud

fuerit, uirtute pacienti^ devincatur.

Nullum apud te iocum odia, nullum fauor indiscretus

inueniant, benignum te boni sentiant, districtum mali cog-

noscant, insontem reum apud te suggestio mala non faciat,

nocentem gratia non excuset, remissum te deliquentibus non

ostendcts, ne quod ultus non fueris, perpetrari non' permittas.

Sit in te et boni pastoris dulcedo, sit et iudicis seuera di-

strictio, unum sciiicet quod innocentes uiuentes foueat, abud

quod inquietos feriendos a prauitate compescat. Yiduis ac

pupillis iniuste oppressis defensio tua subueniat. Ecce frater

karissime, inter multa alia ista sunt sacerdotii, ista sunt pallii,

qug si studiose seruaueris, quod foris accepisse ostenderis

intus babebis.

Legationem quoque et archiepiscopalem potestatem in

omnia regna septentrionalia ,
Danorum scilicet, Suenorum,

Noruenorum
,
Hislandicorum et omnium insularum his regnis

adiacentium, tibi et omnibus successoribus tuis perpetuo tenenda

concedimus.

Si quis h§c infringere aut permutare aut uiolare in toto

uel in parte tempauerit^ ,
sit excommunicatus in perpetuum,

nisi resipiscat et gcclesig Hammaburgensi satisfaciat.

Data per manum Petri, cancellarii sanctg gcclesig, in mense

ApriU, indictione quinta.

15. L1022].

liLSKiPAN Ólafs konúngs Haraldssonar
,

hins helga, um rétt

Islendínga í Noregi.

|>essi tilskipan um réttindi Islendínga er fyrst vottub af

fsleiíi biskupi, líklega 1057 um vorib, ábr ísleifr biskup færi

út til íslands, og síban af Gizuri biskupi og mönnum meb hon-

nm, líldega um vorib 1083; til þessa síbara árs er tilskipanin

hér heimfærb (sjá Nr. 21, bls. 64).

i) jþessii oribi er bætt hér inní; í ö()rum bréfum er þ\i sleppt.

2) pannig frumbrbfiy, fyrir: temptaiierit.
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16. [1022].

Alí>íngis ályktan um réttNoregs konúngs og norrænna manna

á íslandi.

Eptir skinnbókinni af Grágás í konúngsins mikla bókasafni

íKhöfn (Gamlekgl. Saml. Nr. 1157. FoL), og stendr þessi álykt-

an þar rett a undan tilskipan ^jUm rétt Islendínga í Noregi" ;
en

næst á undan í skinnbókinni stendr „Frú silfrgáng" á þeim tíma

er kristni kom á ísland, og ^^um fjárlag manna" (Finsen c. 215—
246 bls. 192—195). — Prentab ábr í Grágás ed. Arna-Magn. Haf-

niæ 1829. 4to. n^ 407. — Norges gamle Love udg. af Keyser og
Munch. Christiania. 1846. 4to. i. 437 ^ — Grágás. elzta lögbók

íslendinga. útg. af Vilhjálmi Finsen. Khöfn. 1852. 8vo. n, 195.

Um tímatalÍL) er þess ah geta, ab þessi ályktan aiþíngis

mun án efa eiga skylt vib réttarbót Ólafs hins helga (Nr. 15),

og þó hafa verib gengin á undan sendiferí) þórarins Nefjúlfssonar

til íslands (1024); sbr. Munch. Det norske Folks Historie. Chri-

stiania 1853. 8vo. i. 2
,

696
, athgr. 3. — Ef nokkurs mætti

til geta, þá gæti verib ab konúngr hefbi gefib réttarbót sína

1022 um vorib, og íslendíngar sett lög þessi um rétt konúngs

og norrænna manna um sumarib 1022, en konúngi þótt Islend-

íngar játazt undir minna en skyldi, og þessvegna gjört |)ær til-

raunir sem síban er getib um, ab ^senda þórarinn Nefjúlfsson

o. s. frv.5 til ab fá meiri yfirráfe á Islandi.

fra rétt noregs kanongs a jslandi^.

Sa er réttr konongs or noregi a islande at sialf stefnt scal

socom hans vera . oc at logom þar landz manna S0kia. L^g
oc rett scolo hans menn þar hafa . slícan sem landz menn.

Arf scal taca a islande frænde eða fekgi. En ef þeir

ero eigi til . þa scal biða þaðan erfingia^.

1) en óréítilega sett þar saman viib ákvör"()unina jjiim rétt íslendínga í

Noregi", og sem grein af j^Kong Olaf den Helliges Forordning om Nord-

mænds Ret paa Island
, og Islændingers i Norge", þare^ aii^sætt er, aí)

rettr konúngs og Noribmanna á Islandi hefir veri^ ákve"()inn í lögréttu á

alþingi, en ekki af konúngi í Noregi. Ef ])etta væri hvorttveggja sett

saman
, þá ætti án efa aib kalla J)aí) samníng milli Noregs konúngs og

Islendinga; en eptir þvi sem orííum er fari^ í ákvör()uninni ^^um rétt Islend-

ínga i Noregi", virííist svo, sem þaí) eigi ekki saman í eitt, ]}ó hvort-

tveggja sé gjört um sama leyti.

2) fyrirsögn i skinnb. meib raut)u letri; upphafsstafrinn grænn, ekki stór.

í) sbr. Grág. arfaþ. c. 120 (Finsens iitg. i, 228—229).
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17. Marts 1044.

JjENEDiKT páfi liinn níiindi sendir Aðalbert erkibiskupi í Ham-

borg pallium , og setr hann til erkibiskups yíir öllum Norðr-

löndum.

Staphorst Hist. Eccl. Hamburg. l,
393—39 i. — Liljegren

Diplom. Suecan. I ,
Nr. 19

,
bls. 34—35. — Ágrip í Grönl.

hist. Mindesm. ill, 73—74; sbr. Reg. Dipl. hist. Dan. I, 23.

Prentab hér eptir Lappenb. Hamburg. Urkundenb. I, Nr.

LXXI, bls. 71—72 (eptir frumbréfinu í Stade Caps. X, Nr. 10;

sýnishorn af letrgjörb bréfsins aptast í bókinni Tab.
11,

Nr. 7).

þar sem í bréfinu stendr ^jndictione tertia", þá yrbi þab
ef rétt væri ab eiga vib árib 1035 (24. Septbr. 1034 til 24.

Septbr. 1035), en þab getr ekki stabizt, því Abalbert kom ekki

til stóls í Hamborg fyr en 15. April 1043, og Benedikt IX. var

ekki páfi lengr en til 1. Mai 1044, svo hér er ekki um ab

villast nema Marts 1044, en þá var indictio XII., verbr því
indictio ab vera villt í bréfinu (III fyrir XII). þar sem Asmus-
sen (Archiv l, 235) setr þab ár 1043, þá hlýtr þab ab vera

komib af misgáníngi.

Benedictus, episcopus et seruus seruorum Dei, reueren-

tissimo et sanctissimo Adelberto, sanctae Hammaburgensis gc-

clesig episcopo, apostolicam benedictionem.

Si pastores ouium solem geluque pro gregis sui custodia die

ac nocte ferre contenti sunt, et utne qua ex eis aut errando pere-

at, aut ferinis laniata morsibus rapiatur, oculis semper uigilantibus

circumspectant : quanto sudore, quantaque cura debemus esse

peruigiies, nos, qui pastores animarum dicimur, attendamus et

susceptum officium exhibere erga custodiam dominicarum oui-

um non cessemus, ne in die diuini examinis pro nostra desi-

dia ante summum pastorem negligentig reatus excruciet. Vnde

modo honoris reverencia subhmioris inter ceteros iudicamur.

Legationem igitur et arcliiepiscopalem potestatem in om-

nia regna septentrionalia, regna Danorum scilicet, Svenorum,

Noruenorum, Hisiandicorum et omnium insularum his regnis

adiacentium
,

tibi et omnibus successoribus tuis perpetuo te-

nendam concedimus. Pallium quoque sanctitati tug ad missa-
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riim sollempnia celebranda ex more transmittimus
, quod tibi

non aliter, gcclesig tug priuilegiis in suo statu manentibus, uti

largimur, nisi solummodo in die sanctg ac \enerandg resur-

rectionis domini nostri, Jhesu Christi, seu in nataliciis sancto-

rum apostolorum, atque beati baptistg Johannis, nec non in

assumptione beatae Dei genitricis Marig, simulque in domi-

nic§ domini Dei nostri natiuitatis die, pariterque in solempni-

tatis gcclesie tug die, uerum etiam et in ordinationis tug nata-

licio concedimus die, sicuti a beatissimo predecessore nostro

domino Gregorio, huius almg sedis presuli, sancitum est. In

secretario uero induere tua fraternitas pallium debeat, et ita

ad missarum sollempnia proficisci, et nichil sibi ampUus ausu

temerarig presumptionis adrogare, ne dum in exteriori habitu

inordinate ahquid arripiatur, ordinate etiam, quae Hcere pote-

rant, amittantur. Cuius quoniam indumenti honor modesta

actuum uiuacitate seruandus est, hortamur, ut et cuncta orna-

menta conueniant, quatinus auctore Deo recte utrobique possis

esse conspicuus. Itaque uita tua fiUis tuis sit regula; in ipsa,

si qua tortitudo iUis iniecta est, dirigatur, in ea, quod imiten-

tur, aspiciant, in ipsa se semper considerando proficiant, ut

tuum, post Dominum, uideatur esse, bene quod vixerint. Cor

ergo neque prospera, qu§ temporaUter blandiuntur, extoUant,

neque aduersa deiciant, sed quicquid iUud fuerit, uirtute pa-

cientig devincatur.

NuUum apud te locum odia, nuUum favor indiscretus in-

ueniant, benignum te boni sentiant, districtum maU cogno-

scant, insontem apud te culpabilem suggestio maia non faciat,

nocentem gratia non excuset, remissum te deUquentibus non

ostendas, ne quod uUus non fueris perpetrari permittas. Sit

in te et boni pastoris duicedo, sit et iudicis seuera districtio,

unum scUicet, quod innocenter uiuentes foueat, aliud, quod

inquietos feriendos a prauitate compescat.

Viduis ac pupiUis iniuste oppressis defensio tua subueniat.

Ecce, frater karissime, inter muita alia ista sunt sacerdo-'

tU, ista sunt pallii, qug si studiose seruaueris, quod foris ac-

cepisse ostenderis, intus habebis. Sancta trinitas fraternitatem

tuam diu conservare dignetur incolumem atque post huius se-

cuU amaritudinem ad perpetuam ducat beatitudinem.
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Data per maniis Leonis, cancellarii sanctg Roman§ eccle-

sigj in mense Martio, indictione tercia'.

18. 6. Januar 1053.

Leo páfi hinn níundi staðfestir erkibiskupsdóm Aðaiberts

erkibiskups í Ilamborg yfir Norðrlöndum, og veitir honum yms

tignarmerki.

Lappenb. Hamburg. Urkundenb.
I,

Nr. LXXV, bls. 74—76

(eptir frumbréfinu í Stade, Caps. CXVII, Nr. 11).

þafe er undarlegt, ab nöfn Norbrlanda eru hér sett líkara

því sem er í bréfi Anastasius páfa frá 912, og hinum eldri

bréfum, heldr en því sem er í páfabréfunum frá 1022 og 1044,
og þó er skýrskotab til hins síbasttalda.

Leo episcopus, servus servorum Dei, dilecto confratri

nostro Adelberto
,

uenerabili archiepiscopo Hammaburgensis

gcclesig, tibi tuisque successoribus in perpetuum.

Gonuenit apostohco moderamini pia religione pollentibus

beniuola compassione succurrere et poscentium animis aLicri

deuotione impertire assensum. Ex hoc enimlucripotissimum pre-

mium apud conditorem omnium Dominum procul dubio promere-

mur, dum venerabilia loca oportune ordinata ad mehorem fuerint

per nos statum perducta. Igitur quia postulasti a nobis, qua-

tinus archiepiscopatum Hammaburgensis ecclesig totum in

integrum tibi successoribusque tuis confirmaremus
,

sicuti a

predecessoribus nostris
,
videUcet Nicolao et Agapito et Bene-

dicto-, huius apostoHcg sedis episcopis, decretum est, inchnati

precibus vestris
, apostolica auctoritate concedimus et confir-

mamus, cum omnibus generahter atque specialiter ad eundem

prefatum archiepiscopatum vestrum pertinentibus, sciiicet omnia

qug vestri antecessores suis laboribus adquisierunt, vel eciam

1) fjannig rángt ritaú', fyrir : duodecJma.

2) J). e. ár 858. 948 og 1044.
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amore etern§ patri^ ibi a Cliristicolariim^ fidelibiis largita simt

vel largiimtm'. Cum iUis eciam
, qui hoc tempore ad Cliristi

conuersi sunt fidem, protegente Dei gratia videlicet episcopos

in omnibus gentibus Sueonum seu Danorum, Noriiuecborum,

íslant, Scrideuuinnum
,

Gronlant et uniuersarum septentrio-

nalium nationum nec non eciam in illis partibus Sclauorum,

qug sunt a ílumine Pene usque ad íluuium Egid[oJre ,
ita ut

sub tua tuorumque successorum, Ammaburgensis ecclesig ar-

chiepiscoporum, maneant potestate, uel quicquid tuo tuorum-

que successorum iaboris certamine
,
diuina fauente gratia, ab

errore perfidig siue hominum siue locorum ad rehgionem chri-

stianam adquiri potestis, tibi tuisqiie successoribus perpetua-

liter tenere censemus. Et insuper decreuimus et sancimus

nullum archiepiscoporum ,
vel Coloniensem vel ahum quem-

libet, in tua diocesi ullam sibi vendicare potestatem. Quin immo

et ipsis et omnibus omnino suademus cultoribus verg reiigio-

nis, ut adiutorium et solatium tibi tuisque successoribus in

omnibus administrent, quatinus pro gratia huius beneficii ple-

nam recipere mercedem a Domino mereantur, quoniam omnia

qu§ proficua ecclesi^ probantur existere et diuinis non in-

pugnant preceptionibus ,
efficienda et prebenda, omnipotentis

Dei auctoritate et beatorum apostolorum Petíi et Pauli esse non

dubitamus. Et hoc nostro decreto decernimus, secundum pre-

nominati bong memorig Nicolai papg, et lienedicti papg et Aga-

piti papg sanctionem, ipsas dioceses, ilammaburgensem sciiicet

et Bremensem, non duas sed unam esse et uocari. Omnem

quoque aduersantem uei contradicentem atque piis nostris stu-

diis quolibet modo insidiantem anathematis percutimus mucrone

perpetuaque ultionis reum diabolica sorte dampnamus, vt cui-

men apostolicum, more predecessorum nostrorum causamque
Dei pio aspectu- zelantes, ab aduersis hinc inde partibus

muniamus.

Insuper apostohca auctoritate iubemus iitqve suademus epi-

scopis Haluersoethensis et Ilildeneshem[en]sis et Bodalbruniensis

et Mimindensis et Ferdensis ecclesiarum, ut salva in omnibus

debita subiectione archiepiscoporum suorum, tibi tuisque suc-

cessoribus solatium quantumcumque possunt, per omuia pre-

i) colarum skafii) út. 2) pannig) réttara -. affectii.
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beant ad lucra animarum qugrenda, sic tamen, ut iam Domino

acquisiti et acquirendi tuo tuorumque successorum archiepi-

scopatui subiecti permaneant.

Et quia legatione apostolic§ sedis et uice nostra in gen-

tibus supradictis decreuimus te fungi, quemadmodum et bea-

tissimus Bonifacius, Moguntinus archiepiscopus, a reuerentis-

simis predecessoribus nostris, Gregorio secundo et Gregorio

tertio atque Zacharia, quondam legatus germanicus est consti-

tutus sanctg romang et apostolicg sedis priuilegio ,
decernimus

te tuosque successores non tantum antiquis, sed etiam secun-

dum meritorum incrementa nouis ampiiare honoribus, si tamen

exemplo supradicti martiris Bonifacii sacramento et debita sub-

iectione •semper praesto sint obedire nobis nostrisque succes-

soribus in apostoHca sede. Igitur iuxta suprascriptum tenorem

concedimus et per te tuis successoribus in perpetuum licen-

tiam ordinandi episcopos infra diocesim seu prouintiam uestram

uel certe per prouintias gentium supradictarum , quascumque
ad ouile Christi tam per uos quam per nuntios uestros addu-

cere, proueniente et subsequente diuina gratia, uaiueritis. Si-

mul etiam concedimus pallio uti, sicut a predecessoribus no-

stris dinoscitur uobis concessum fuisse, id est in natiuitate et

in octaua Domini et in epiphania et in purificatione sacrg Ma-

riae, in palmis, in cena Domini, in die sancto paschg, in ascen-

sione Domini, in pentecostes die, in festiuitate sancti Johannis

baptistg, in nataiiciis omnium apostolorum, in assumptione, in

natiuitate et annuntiatione sanctg Mari^, in festis beatorum

martirum Laurentii et Mauritii et in festiuitate beati Michahelis

archangeli et in festo omnium sanctorum atque beati Martini

episcopi et in festiuitatibus sanctorum, quorum corpora re-

quiescunt in ipso arcliiepiscopatu, et in consecratione episco-

porum atqve ecclesiarum et in uestrg ordinationis die. Et in-

super crucera ante uos portandi. Adh^c super naccum equi-

tandi licentiam concedimus in sollempnibus diebus et locis

congruis, quod quidem bong memori^ papa Clemens secundus,

interuentu nostri dilectissimi filii, Heinrici imperatoris, uobis

concessit. Et quia deuotionem tuam, quae gentibus euangeii-

zare cupit, cognoscimus, ex nostra munificentia superaddimus

prefato tuo lionori, palleo uti etiam sabbato sancto paschg, in

sanctg crucis inuentione et in protomartiris Stephani festiui-
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tate, caput qiioqiie timm mitra, quod est insigne Romanorum,

insigniri. Et si quis huic nostrg auctoritatis priuilegio con-

traire uel in aliquo illud temerare temptauerit, anathema sit.

Qui uero pie obseruauerit, gratiam et benedictionem conse-

quatur. Benevalete.

(S.)

Datum VIII. idus Januarii per manum Friderici diaconi,

sanctg Romang ecclesiae bibliothecarii et canceilarii, vice domni

Hermanni, archicancellarii et Coloniensis archiepiscopi. Anno

domni Leonis noni papae uii^, ,
indictione vi?

19. 29. Oktobr. 1055.

ViKTOR páfi hinn annar staðfestir erkibiskupsdóm Hamborgar

erkibiskupa yfir Norðrlöndum.

Prentab fyrst í Staphorst Hist. Eccl. Hamburg. i, 410—
411, eptir bréfabók í Hamborg; eptir Staphorst er bréfib tekib

í Liljegrens Diplom. Suecan.
I,

Nr. 21, bls. 37—38 og í Grönl.

hist. Mind. III, 74—76; sbr. Regest. Dipl. Hist. Dan.
l,
26—27.

Lappenberg (Hamburg. Urkundenb. Nr. LXXVII, bls. 77—
78) heíir prentab eptir hinni fornu bréfabók frá Hannover

;
í Stade

hefir bréf þetta verib tahb í Caps. CXVII, Nr. 2. — Lappenberg
hefir ártal bréfsins 1054, og er |)á tahb svo sem indictio í bréfinu

sé rétt, en páfaárib rúngt, en þareb fyrsta ár Viktors páfa er

tahb frá 13. April 1055 (Lambec), og frumrit bréfsins er ekki

til, þá virbist mér hklegra ab bréfabókunum hafi skjátlazt um
töhma á indictio

, og sett VIII fyrir VIIII (sbr. Nr. 9 hér ab

framan bls. 43—44). Eptir Lappenberg er bréfib prentab í :

Codex Pomeraniæ Diplomaticus ed. Hasselbach o. fl. Nr. 11,
bls. 24—25 (meb ártaU 1055).

Victor episcopus, servus servorum Dei, dilecto confratri

nostro Adalberto, venerabili archiepiscopo Hammaburgensis ec-

clesiae
,

tibi tuisque successoribus in perpetuum.

Conuenit apostohco moderamini pia religione pollentibus be-

niuola compassione succurrere et poscentium animis aiacri deuo-

tione impertire assensum. Ex hoc enim lucri potissimum premium
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apud conditorem omnium Dominum procul dubio promeremur,
dum venerabilia loca oportune ordinata ad meliora fuerint per

nos statum perducta. Igitur quia postulasli a nobis, quatinus

arcbiepiscopatum Hammaburgensis ecclesig totum in integrum

tibi successoribusque tuis confirmaremus, sicuti a predecesso-

ribus nostris, videlicet Nicolao et Agapito, Benedicto, Leone',

huius almae aposlolicae sedis episcopis, decretum est, incli-

nati precibus vestris, apostolica auctoritate concedimus et con-

firmamus, cum omnibus generaliter atque specialiter ad eun-

dem prefatum archiepiscopatum vestrum pertinentibus, sciHcet

omnia qug vestri antecessores suis laboribus adquisierunt, vel

eciam amore eterng patrig ibi a Christicolarum fidelibus lar-

gita sunt vel largiuntur. Cum iUis eciam, qui hoc tempore ad

Christi fidem conuersi sunt, provocante et protegente gratia

Dei videUcet episcopos in omnibus gentibus Sueonum seu Da-

norum, Norwegorum, Islandon, Scrideuinum, Gronlandon et

universarum septentrionaUum nacionum, nec non eciam in iUis

partibus Siauorum, quae sunt a flumine Pene usque ad fluvium

Egidore. Ita, ut sub tua tuorumque successorum Hammabur-

gensis ecclesiae archiepiscoporum maneant potestate, vel quic-

quid a vobis, diuina fauente gratia, ab errore perfidiae sive ho-

minum sive locorum ad religionem christianam adquiri potest,

tibi tuisque successoribus perpetuaUter tenendum inviolabiliter-

que retinendum censemus. Et insuper decernimus nulkim ar-

chiepiscoporum, vei Coloniensem vel aUum quemlibet, in tua

diocesi ullam sibi vendicare potestatem. Caput quoque tuum

mitra, quod est insigné Romanorum, permittimus insigniri.

Quod si quis huic nostrae auctoritatis priuilegio contraire vel

in aliquo temptauerit illud temerare, anathema sit. Qui vero

obseruauerit, gratiam et benedictionem consequatur a domino

Jesu Christo.

Data iiii. líalendas Nouembris, per manus Friderici, san-

ctae Romanae ecclesiae canceliarii, anno domini Yictoris ii.

papae primo, indictione viii[i].

i) sjá 6. Jan. 1053 (Nr. 18, bls. 57-60).
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20. 2. Februar 1073.

AiÆXANDER páfi hinn annar staðfestir réttindi erkibiskupanna

í Ilamborg, og sendir Liemari erkibiskupi pallium.

Prentab ábr í Staphorst Hist. Eccl. Hamb. I, 441—442
eptir fornri bréfabók í Hamborg ; eptir Staph. er |ja^ prentab í

Liljegrens Diplom. Suecan. i, Nr. 23, bls. 39—40^ og ágrip í

GrönL hist. Mind.
iii,

76—77
;

sbr. Suhms Hist. af Danm. iv,
425-426 og Reg. Dipl. Hist. Dan.

i,
29.

Lappenb. Hamburg. Urkundenb.
i,

Nr. CIII, bls. 99— 100,
hefir bréf þetta eptir hinni fornu bréfabók frá Hannover.

Vibvíkjandi ártaU bréfsins, þá hlýtr jjndictio V." ab vera

hér misskrifab. pah má sjá af því, ab Abalbert erkibiskup and-

abist 16. Marts 1072, og þá kom fyrst Liemar til erkistóls í

Hamborg, en Alexander páfi andabist 21. April 1073; er því
ekki um ab villast, ab bréf þetta hlýtr ab vera útgefib í Februar

1073, en þá er nindictio XI.'* —

Alexander episcopns, seruus seruorum Dei, reuerentissimo

et sanctissimo Liemaro, sanctae Hammaburgensis ecclesiae

archiepiscopo, suisque successoribus pacem et sahitem in per-

petuum.

Conuenit apostolico moderamini pia religione pollentibus

beniuola compassione succurrere et poscentium animis alacri

deuotione impertire. Ex hoc enim lucri potissimum premium

apud conditorem omnium Dominum procul dubio promeremur,
dum uenerabiha loca oportune ad meliorem fuerint statum sine

dubio perducta. Igitur quia postulastis a nobis, quatenus pal-

Hum tibi transmitteremus et archiepiscopatum Hammaburgen-
sis ecclesiae totum in integrum tibi confirmaremus, sicut a pre-

decessore nostro, domino Nicolao, huius apostoUcae sedis, et

ceteris successoribus suis decretum est, inciinati peticionibus

domni II. Francorum et Ilomanorum regis, apostolica auctori-

tate concedimus, cum omnibus generaUter atque speciaUter

locis ad eundem uestrum prefatum archiepiscopatum perti-

nentibus, sciUcet omnia, quae uestri antecessores suis labori-

bus adquisiuerunt, uel etiam amore eternae patriae ibi a Chri-

sticolarum fidelibus largita sunt uel largiuntur, cum illis eciam,
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qiii nunc
,

tuo tempore ,
diuina protegente gratia ,

ad Christi

conuersi sunt fidem, videlicet episcopi Danorum, Noruenorum,

Sueonum, nec non omnium septentrionalium parcium. Pal-

lium quoque tibi transmittimus, et usum eius in prenominatis

a predicto papa festis habendum tibi et omnibus successoribus

tuis perpetao decernimus, et in omnia predicta regna te, uice

nostra, legatum constituimus. Deinceps \ero nullum archie-

piscoporum, vel Coloniensem vel alium quemhbet, in vestra

diocesi uilam sibi vendicare decernimus potestatem; quinimmo

et ipsis et omnibus omnino suademus cultoribus uerae religi-

onis ut adiutorium et soiacia uobis in omnibus administrent,

quatenus pro gratia huius beneficii plenam recipere mercedem

a Domino mereantur, quoniam omnia, quae proficua ecclesiae

probantur existere et diuinis non inpugnant preceptionibus,

efficienda et prebenda omnipotentis Dei auctoritate et beatorum

apostolorum Petri ac Pauli esse non dubitamus. Et hoc nostro

decreto decernimus, secundum prenominati bonae memoriae Ni-

colai papae sanctionem, et reuerentissimi regis Ludovici uotum,

ipsas predictas dioceses, llammaburgensem scilicet et Bremen-

sem, non deinceps duas, sed unam esse et uocari. Legatio-

nem quoque et archiepiscopalem potestatem in omnia regna

septentrionalia, Danorum sciUcet, Suenorum, Noruenorum, Is-

landicorum, et omnium insularum hiis regnis adiacentium tibi

et omnibus successoribus tuis perpetuo tenenda concedimus.

Omnem quoque aduersantem vel contradicentem
, atque piis

nostris studiis quohbet modo insidiantem, anathematis mucrone

percutimus, perpetuaeque ultionis reum, diabolica sorte dampna-
mus

,
ut culmen apostolicum more predecessorum nostrorum,

causaque Dei pro afi'ectu zelantes ab aduersis hinc inde parti-

bus muniamus. Auctoritate ergo apostohca et censura, sub

diuini iudicii obtéstatione et anathematis interdictu statuimus,

ut nuha persona, magna uel parua, cuiuscunque ordinis aut

dignitatis sint, omnia, quae a nobis uel predecessoribus nostris

ecclesiae tuae et tibi concessa sunt, uiolet. Quicumque autem

mutauerit, uel in aliquo uiolare presumpserit, nisi resipuerit,

auctoritate Dei et beati Petri et nostra, qui eius fungimur vicaria-

tione, perpetui anathematis uinculo sit innodatus. Qui uero cus-

tos et obseruator extiterit, benedictionis gratiam et celestis retri-

butionis a iusto iudice, domino Deo nostro, consequi mereatur.
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Data iiii. nonas Febriiarii, indictione v.' per maniim Hilde-

brandi, cancellarii Sancti Petri atque abbatis Sancti Paiili.

21. [Vorið 1083.]

VoTTORÐ Gizurar biskups og Teits sonar hans, Markús Skeggja-

sonar og fleiri Islendínga, um rétt þann er Ólafr konúngr hinn

helgi hafði veitt Islendíngum í Noregi.

Af þessari skrá eba skjali eru tvö handrit til
,

er eg nefni

hér A og B.

Tímatal þab sem hér er sett er byggt á því, ab vottorb

þetta muni vera gefib í Noregi, útúr einhverjum ágreiníngi, sem

hefir verib um þab, hvern rétt íslendíngar hefbi þar í landi. Ef

þetta er svo . þá getr vottorbib ekki verib ritab seinna en 1083
um vorib, þegar Gizur fór út til Islands eptir biskupsvígslu sína.

þetta kemr og saman vib aldr Teits sonar hans
, því Gizur er

fæddr 1042
, eptir tölu Ara fróba

, og verbr Teitr þá í ýngra

lagi til ab vera meb í vottorbinu
, þó árib sé sett 1083

,
en þó

enn heldr ef fyr er sett. Artalan 1083 kemr bæbi vel heim

vib þab ,
ab Gizur er hér kallabr biskup , og eins vib hitt

,
ab

Markús er ekki nefndr lögsögumabr, sem hann varb 1084 (t 15.

Oktbr. 1107).

þó vér ekki þekkjum nu nákvæmlega þá menn sem nefndir

eru, þá má gánga ab því vísu, ab Markús sé Markús Skeggjason,
sem síban varb lögsögumabr, Hreinn frá Gilsbakka Hermundarson,

Illugasonar hins svarta, bróburson Gunnlaugs ormstúngu, Dabi

ab norban eba austan, af ætt Höfba-þórbar, og Hólmsteinn ab

austan, Órækjuson, af ætt Brynjólfs hins gamla (Landn. IV. 3).

J>ab hggr nærri ab halda, ab tveir hafi verib úr Qórbúngi hverjum,
auk biskups: Teitr sonr hans og Markiís ab sunnan, Hreinn og
Einar ab vestan

, og hinir fjórir ab norban og austan. Um Teit

Gizurarson og skörúngskap hans er sagt í þætti af Gisl Iliuga-

syni, frænda Hreins Hermundarsonar, semhér var nefndr(Fornm.s.

VII, 29—40) ; þab var 1096, en Teitr varb ekki gamall mabr.

A.

Eptir skinnbókinni af Grágás í hinu mikla bókasafni konúngs í

Kaupmannahöfn, Gamle kongehge Samhng Nr. 1157 í FoHo. Bókin

i) á að" vera xi., svo sem áifr var sagt.
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virbist vera ritub hérumbil 1250; um sögu hennar verbr sagt

nokkuí) ítarlegar vib tíundar-statútu Gizurar biskups (Nr. 22 Á),

Skjal þetta er ritab í bókinni rétt á eptir alþíngis ályktan um
rétt Noregs konúngs og norrænna manna á íslandi (1022. sjá Nr.

16, bls. 54), en þó abgreint þar frá. Prentab ábr í Grágás, útg.

Arna-Magnússonar nefndarinnar II,
407—410; Norges gamle Love

I, 437—438; Grágás útg. af Vilhjálmi Finsen
ii, 195-197.

vm rett jslendinga i noregi*.

1. jslendingar eigo at hava ha;ldz rétt i noregi^.

2. Arf eigo at taca i noregi af islandi næsta broðra^.

slíct koniir sem karlar eða nánare menn. Eiðr iii« manna scal

sanna frændseme þa er menn vilia þess beiða . En ef eigi er

her arftpko maðr*. þa scal halda her fe þat sá maðr^ vetr

iii* er hann var i husom með nema fya comi næsta broðre eða

nanare maðr.

3. Jslendingar sculo engi toll giallda i noregi nema land

a;ra . eða varð monnom í cavpangom^. Kari menn friáiser

þeir er fullan rétt eigo sculo gialda landa;ra vi. felde. oc vi.

i) fyrirsögnin meb raubu letri í skinnbókinni í nebstu linu á bls. 175.—

Upphafsstafrinn rau^r, efst á bls. 176. — Greinatölunni er hér yib bætt.

2) sbr. Gulaþings lög hin eldri (Norg. g. Love 1, 71): ,^um réttarfar

manna", og má þar sjá hvilíkr höldsrétlr var í samburJ^i vi& réttindi ann-

ara manna^ þar stendr svo: ,^Nú á leysíngi á sér vi aura at einor"feum

rétti ;
en sunr hans mörk at einorbum rétti ; bóandi xii aura at einor(&um

rétti; höldmabr iij merkr at einor(bum rétti; lendr ma^r ok stallari vi

merkr at einorbum rétti; jarl ok biskup xij merkr at einoribum rétti. Lends-

manns sun skal taka hölds rétt, ef hann fær eigi lönd .... Skutilsveinn

skal taka höldmanns rétt at einor^um rétti Islendíngar eigu

höldsrétt me^an J^eir eru í kaupförum til þeir hava hér verit vetr iij, ok

hafa búit hér, þá skal hann hafa slíkan rétt sem menn bera honum vitni

til. Allir a^rir vitlenzkir menn, er híngat koma til lands, jþá eigu

bóanda rétt, nema þeim beri vitni til annars".

3) næsta br0Í>ra, þ. e. fjórmenningar.

4) rúnin Y rituð' % staiT orúrsins mabr, sem titt er i hinum allra elztu

handritum vorum,

s) fyrst skrifað- boande, en síð^an Y (mabr) ritað- uppyfir ,
án pess

hití sé dregiú' út.

0) cíUp', skb. (kaupangi?).

Dipl. Isl. I.B. 5
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alner Yaðmals . eða hálfa morc silfrs. J>a er comit til þess

gialdz cr raenn coma i ackeris sát eða i land festar.

4. Jslendingar eigo í noregi at nióta vatz oc viðar. En

þar at eins eigo þeir at h0ggva við þann allan er þeir vilia er

konongs morc er.

5. I>a ero islendingar scyllder utfarar með konongi er

herr er viss í noregi oc almenningr er úte.
-

t>a scal epter

sitia hinn þriðe hverr etl .u. fara. Noreg ero islendingar

scyllder at vera^ með konongi en eigi til lengri her ferða.

6. Eigi scal taca þat fe af isiexdingom i norege er temiz

i annars konongs vellde.

7. Yt fgr eigo islendingar til islandz nema víss se herr

i noregi. [En islendingar eigo at fara af sino lande til hvers

landz er þeir vilia^.

8. En ef islexdingar gialda land a;ra i eyiom eða a hialt-

lande þa ero þeir eigi scyllder at giallda aðra land a;ra i nor-

egi. nema þeir fare ut amille.

9. Karl maðr hverr a utan at fara heill oc hra;str er

land a)ra ma gialda. En buferla eigo utan at íara þeir er

omogom sinom mego vorð vm veita. oc utgerþer þær gera.

Oc kona hver sv er fylger boanda sinom. eða feðr eða sene

eða bróðor ef hon a iii mercr fíar.

10. Ef utlendr maðr axdaz her þa scal hús boande taca

af VI. a;ra talþa til þurptar honom. En siþan scal hann láta

husfasta menn .iiii. þa er næster ero a tvær hendr virða fe þat.

Ef næsta broðre eða nanare maðr kemr til þa scal hann æsta tacs

at biarceyiar rétte til mótz. Tacs æstingar váttar ero eigi scyllder

at vinna eiþa. ef hvsboande gengr igegn tacs gstingo a móte.

Frænsemi-"^ scal sa maðr telia er fe heimter með ser oc enom

díuða oc vinna eið at. oc sva at þvi at hann tekr^ þat fe til

uthafnar oc viU erfingiom f^ra a næsta sumre ef hann ma.

Sannanar menn hans .ii. scolo eiða vinna at sv er frændsemis

tala sænn oc ero þeir eigi scyllder at telia frænsemi. oc eigi at

fela fleira under eið. þa eigo býiar menn at leggia dom á. oc

i) þannig skinnb. = veria.

2") þessi orb frá [ eru líklega sett inni sí(6ar. 3) þannig skinnb.

4) i skinnbókinni hefir fyrst veri()' Titaú-; s* at þ' at þ' at, si&an hefir

úr seinna þ' (þvi) veri^r gjört YT (hann), og úr seinasla at gjört te(kr);

(sbr. Norg. g. L. i, 438, athgr. 12).
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veita vápna tac at. siþan scal husboande reiða fe af hendi

oc leggia eið á at þat fe [er] allt af hendi goldit er hinn

dæðe átte.

11. Ef maðrtyner sva fe sino at hann á eigi hag at giallda

alia land a;ra þa er hann eigi scyldr at giallda.

12. Ef þeir menn verða sæhafa i noreg er vart hafa til

grenlandz eða fara í landa leítan. eða slítr þa út fra islandi

þa er þeir vilde fora scip sin mille hafna. þa ero þeir eigi

scylder at giallda land a;ra.

þann rett oc þa; Ipg gaf olafr hinn hælgi konongr islend-

ingom . er her er merkþr. GitzoR byskop^ oc Teitr fihus eius.

Marcus. Hreinn. Einarr. Biorn. Guðmundr. Daðe. Holmsteinn.

þeir svoro þess . at Jsleifr byskop oc menn með honom suorðo

til þess rettar sem her er mercþr. At þann rétt gaf olafr enn

hælgi islendingom eða betra.

B.

Eptir skinnbók í safni Arna Magnússonar Nr. 136. 4to^ sem

ritub er hérumbil 1480 eba jafnvel seinna; þar er á: Jónsbók,

Kristinréttr Arna biskupsj réttarbætr Noregs konúnga fáeinar, og

nokkrar statútur erkibiskupa og biskupa. Skrá þessi er þar nokkub

oíiruvísi lögufe en í konúngsbókinni (A) : fyrst er einskonar formáli

fyrir framan, þar næst nöfn vottanna, sem eru seinast í hinni;

síban slegib saman í eitt þeim tveim atribum : um rétt Noregs kon-

úngs og norrænna manna á íslandi (Nr. 16, bls. 54 hér aö framan)

og um rétt íslendínga í Noregi. þetta er án efa allt af misskiln-

íngi sprottib eba fyrirtekt ritaranna, og sama lýsir sér í sjálfri skránni

á ymsum orbum. Skinnbókin er úr þíngeyjar sýslu, og hafa þeir

átt hana hver eptir annann lángfebgar: Einar Nikolásson og Niko-

lás Einarsson á Hébinshöfba, og Einar prestr Nikolásson á Skinna-

stöbum (f 1699), er fengib hefir hana Arna Magnússyni. A saur-

blöbum er ritabr máldagi og landamerki Hafrafellstúngu ,
er síbar

mun verba prentaí) í bréfasafni þessu, er því varla efi á, afe bókin

hafi ábr verib í eigu þorsteins Finnbogasonar sýslumanns^ í Hafra-

fellstúngu, föbur Nikolásar, föbur Einars á Hébinshöfba ;
en fabir

i) bimdiib í skinnbókinni
,
en finnst þannig ritab í Ijessari bók þar sem

þa^ er ritab fuUum stöfum.

5»
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fjorsteins var Finnbogi lögmafer í Asi í Kelduhvcrfi
, og er ekki

ólíklegt a& hann hafi lútib rita bókina í upphafi. Orbamunr nokkur

vir þessari bók er tilfærbr í Norges gamle Love
i,

437—438.

Vm skyll^

j þena tima^ vrdv eigi asattir noregs menn ok jslendingar

hvern rett noregs menn ætti dx jslandi gda jslendingar j noregi

ok til mikilla þyngsla þotti horfa bædi vm siglingar þangat

ok adra hluti.

I>a sor Gizsr-^ biskup eid ok teitur son hans. ClOarkus

hreinn einar biorn gvdmvndr dadi holmsteinn. þeir soru þat

at jsleifur biskup ok menn vid honum soru til þess rettar sem

her mvn nv ritadr sidan. þann rett gaf Olafr konungr jslend-

ingum eda betra.

Sa^ er rettr konungs or noregi at sialf stefntt skal sokvm

hans vera ok at logum her landz manna sækia log ok rett.

skvlv hans menn þar hafa shkan sem landz menn.

arf skal taka cd jslandi frændi eda felagi. en ef þeir eru

eigi til. þa skal bida þadan erfmgia.

jslendingar eigu at hafa havllz rett j noregi.

arf eigu at taka j noregi af jslandi næst brædrvm sUkt

konr sem karllar eda nanari menn eidr^ þrigia manna. skal

sana frændsemi þa er menn velia þess beida. En ef eigi er

her arftokv madr þa skal hallda her [fadir eda<^ sa bondi er

hann var j hvsum med"^ . nema furr komi næsta brædri eda

nanari madr.

i) þessi fyrirsögn er nie"fe rau'feu letri i skinnbókinni, og er ekki lengriý

á líklega at) vera: ^,um skyH[dur ok réttindi Islendínga í Noregi]", etba

þvíumlíkt. Upphafsstafrinn er grænn, og dregiib i rautt. Skráin byrjar

ne(&arlega á bls. 207, og eru þrjár línur á þeirri bla^sííiu framanaf henni.

2) í handritinu er strik yfir i nær þvi allstabar, er því þessvegna hér

allsta^ar sleppt.

3) óskýrt; Nor&menn lásu Gizor, og er þadr reyndar réttara í sjálfu sér.

4) \íb jiessa grein sbr. Nr. 16 hér sCb framan.

5) í skinnbókinni rita& ^ {einsog vœri eha.).

g) frá [ bersýnileg ritvilla, liklega i staiTinn fyrir fe þat.

7^ hér er án efa hlaupl) yfir vetr ])ria.



1083. UM RÉTT ÍSLENDÍNGA í NOREGI. 6^)

Jslendingar skvlv engan toll giallda j noregi nema land

avra eda vard monnum j kavpstodvm. Karllmenn frialsir þeir

er fvllan rett eigv skvlv giallda land avra. vj felldi ok vj alnar

vadmals eda halfa CTDork silfurs . þa er [hann] kominn til þess

gialldz er hann er kominn j ackeris lat' eda j land festar.

Jslendingar eigv at niota j noregi vaz ok vidar . en þar at

eins eigv þeir at hoggva vid þann allan er þeir vilia ok kon-

vngs CDork er.

t>a eru jslendingar skylidir at fara med konvngi er herr

er viss j noregi ok almenningr er vti. þa skal eptir sitia en

þridi hverr en
ij

fara. Noreg eru þeir skylldir at veria jslend-

ingar med konvngi en eigi til lengri herferda.

eigi skal taka þat fe af jslendi[ngvm]'- j noregi er tæmiz

j anars konungs riki.

Vtfor eiga jslendingar til jslandz nema viss se her j nor-

egi. En jslendingar eigv at fara af sinv landi til hvers landz

er þeir vilia.

en ef jslendingar giallda land avra j eyium eda oá hialt

landi. þa eru þeir eigi skylldir at giallda.land avra adra j nor-

egi. nema þeir fari vt ca milli.

Karllmadr ai hverr vtan at fara heill ok hravstr er

land avra ma giallda. En bvferlar eigv vtan at fara þeir er

omogvm sinvm megv vord veita ok vtgerdir þær gera . ok kona

hver sv er fylgir bonda sinvm fedr eda syni eda brædr ef hvn

díi
iij merkr fiar.

Ef vtlendr madr andaz her þa skal bondi taka af fe hans

vj. avra tallda til þvrfta honum. En sidan skal lata husfasta

menn fiora þa er næstir eru aci tvær hendr virda þat fe ef

næsta brædri eda nanari madr kemur til . þa skal hann æsta

takz at biark eyiar rett til motz taks æstingar vottar eru eigi

skylldir at vinna eida. ef husbondi gengr j moti taks æstingv.

Frændsemi skal sa madr telia er fe heimtir. med ser ok envm

davda ok vinna eid at ok sva at þvi at hann tekr'^ þat fe til

i) á aT vera: sát.

2) í skinnbókinni stendr: Isl'di, svo sem vant er aí)' binda: Islandij

er fiaiX ef iil vill misskrifaú' fyrir Islendingom ,
sem stendr i konúngs-

bókinni.

3) i skinnbókinni: tek , einsog vœri: tekit.
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vthafnar ok viU erflnginn^ færa oci næsta svmri ef hann ma.

Savnnvnar menn hans skvlv
ij

eid vinna at sv er frændsemis

tala sonn ok eru þeir eigi skylldir at teUa frændseme. ok eigi

at fela fleira vndir eidinn. þa eiga bændr at leggia doma'- ok

veita vopna tak at. sidan skal bondi greida af hendi ok leggia

eida''^ at þa er allt fe af hendi golldit er en davdi atti.

Ef madr tynir sva fe sinv at hann ái eigi hag at giallda

alla landavra þa er hann eigi skylldur at giallda.

Ef þeir menn verda sæ hafa er farit hafa tii grænlandz

eda fari-* j landa leitan eda shti þa vt fra jslandi. þa er þeir

villdi færa skip sin cci millvm hafna. þa eru þeir eigi skylldir

at gjallda land avra.

22. [Juni 1096]. á alþíngi.

TíuNDARSTATÚTA Gizurar biskups, eða tíundarlög fslendínga

hin fornu.

Svo segir Ari prestr hinn fróbi, afe Gizur biskup í Skálholti,
sonr ísleifs biskups, kom því á, ab allir menn á íslandi skyldu

greida tíund af fé sínu. Ari prestr segir svo : ^^Af astsælþ hans.

oc af tolom þeirra Sæmunþar. meþ umbraþi Marcus logsogo-
manns. vas þat i log leidt. at alHr menn tolþo oc virþo allt

fe sitt. oc soro at rett virt væri . hvart sem vas i londom eþa
i lausa aurom . oc gorþo tiund af siþan . þat ero miklar iarteknir.

hvat hlyþnir landsmenn voro þeim manni . es hann kom þvi
fram . at fe allt vas virt meþ svardogom . þat es a Islandi vas.

oc landit sialft. oc tiundir af gorvar, oc log a logþ. at sva scal

vesa meþan Island es bygt"^.

þab er því ekki ab efa, afe Ari prestr heíir þekkt þau ,(lög",

sem höfbu verib ,^á lögí)" um tíundargjald í tíb Gizurar biskups,

og ab þessi lög sé hin sömu og þau, sem híngab til hafa verib

köllub „tíundarstatúta Gizurar biskups" , og eignub honum
, þab

sýnir bæbi efnib sjálft, og handritin ,
sem ná fram á þrettándu

öld, og þab styrkist vib samanburö á Kristinrétti þorláks og Ketils

(1123), en einkum Kristinrétti Arna biskups þorlákssonar (1275),
sem tekr mart orbrétt eptir þessum tíundarlögum , og segir ab

þau haíi verib sett á dögum Gizurar biskups.

i} þannig skinnb., en á aiT vera: erfingium. 2)
= dóra á.

s)
= eib á. 4) þannig (ekki farit) skinnbókin.

s) íslendíngabók cap. 10 (Islendínga sögur 1843, 1, 16); sbr. Húngrvaka

«ap. 6 (Biskupa sögur 1, 68) og Kristni saga cap. 12 (Biskupa sögur i, 29),
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þareb skjal þetta er svo merkilegt í alla stabi, eru prentabar
hér iipp allar þær afskriptir þess, sem eg hefi fuiidib á skimi-

bókum híiigabtil, heilar eba í brotum; má þar af bezt sjá, hvernig
hverri j)eirra er hattab, og lýsir þab sér, ab þó orbamunrinn sé

harbla mikill, þá er efnismunrinn mjög h'till
; en til þess ab gjöra

lesendum hægra fyrir ab bera saman afskriptirnar ,
hefi eg skipt

þeim nibr í greinir, og sett töhir vib; ma þar af sjá í öUum

handritunum, sem merkt eru A—I, alla greinaskipun ,
en orba-

mun er hægt ab finna þegar leitab er ab samsvarandi grein í

hverju handritinu sem er^ eptir töflu þessari.

A
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J
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5. Juli 1080; á alþíngi 1081 var Gizur kosinn til biskups og
fór utan; vígbr var hann 12. sunnudag eptir Trinitatis, (4. Septbr.)

1082, og kom út til íslands til stóls síns um vorib 1083. Ára-
tala biskupsdóms hans byrjar því 4. Septbr. 1082, eptir því
sem vant er ab telja, og yrí)i þá alþíng á IGda ári hans 1098,
en þar sem í sama skjalinu stendr ártali?) 1096

, þá verbr ann-

abhvort ab vera skakkt, og er mjög líklegt, ab ^^sextánda" ár

geti verib misritab fyrir ^^fjórtánda" (XVÍ fyrir XIV) , því 1096
verbr fjórtánda ár biskupsdóms Gizurar. Artalan 1098 hefir því
minnst vib ab stybjast, og getr varla verib rétt; en eg tek árib

1096 fram yfir 1097, af því þab stybst vib forn handrit statiit-

unnar sjálfrar, og þab ár heldr Finnr biskup réttast (Hist. Ecel.

Island.
I, 120, athgr. b) og margir meb honum.

Svo er skipab í Grágás (þíngskapa þ. cap. 23) ,
ab gobar

allir skuki koma til þíngs fimta dag viku er tíu vikur eru af

sumri. Eptir gamla stíl er sumarkoma á fimtudag þann sem ber

uppá 9. til 15. Aprihs, og kemr því sumar eptir gamla stíl árib

1096 10. April. Gobar aUir skyldu þá koma til þíngs ekki

seinna en ab kvöldi hins 19. Juni, en al))íng átti ab byrja 20.
Juni

5 og ekki ab standa lengr en til 3". Juh
; þessvegna munu

lögin vera sett í Juni mánubi þetta ár.

þess má enn geta, ab í hinni svo nefndu (jBergþórs statútu"

er sagt í skýrum orbum, ab tíund hafi verib Íögtekin j,f)órsdag-
inn næstan eptir Bótólfs vöku" ár ^jCDxcvil", þab yrbi 18. Juni

1097. En þenna dag áttu gobar ab koma til þíngs , og alþíng

sjálft átti ekki ab he^ast fyr en daginn eptir; er þetta því,
meb mörgu öbru, vottr um ab hin svonefnda Bergþórs statúta

er fölsub.

A.

Eptir skinnbók í konúngsins mikla bókasafni í Kaupmanna-

höfn, Gamle kongelige Samling Nr. 1157 í Foho
; sú bók öll er

prentub og útgefin af Vilhjálmi Finsen, í Khöfn 1852. í tveimr

dcildum í 8vo; en afskriptir eptir henni eru Nr. 335 í Fol. í

Arna Magnússonar safni
,

samborin og leibrétt af Arna sjálfum ;

Nr. 336 í Fol. meb hendi Asgeirs Jónssonar, sem mest ritabi

fyrir þormób Torfason; Nr. 337 í Foho' meb sömu hendi, og
Nr. 121 í 4to meb sömu hendi. A skinnbók þessari er fyrst

Kristinréttr hinn forni, þorláks og Ketils, meb þessu nibrlagi (Fins.

i) í formálanum fyrir útgáfu Thorkelíns af Kristinrétti hinum forna

bls. xvm er talib rcángt Nr. 338—340, í stab 335—337.
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útg. bls. 36) : jjSva settv þeir ketiU byskop ok thorkikr byskop

at raþi ozorar erkibyskops . oc Sæmundar oc margra kemiimamia

annarra kristinna laga þatt sem nv var tint oc vpp sagf' (skinnb.

bls. 16). þar eptir eru tvær greinir (skinnb. bls. 16 b
,

17 a),

og eru í annari nýmæli um föstur
,
sem sett voru ,J)a er Magnus

Gizorarson var byskop orbinn", þ. e. 1216 eba þar á eptir, en

önnur er um misseristal. Eptir þetta fylgir þíngskapa þáttr og

margir abrir þættir úr Grágás (skinnb. bls. 17—166; Fins. 2,

170); þar eptir koma ymsir smáþættir (skinnb. bls. 166—179),

og þar á mebal „um rétt Noregs konúngs á íslandi" (Nr. 16 bls. 54

hér ab framan), og nUm rétt íslendínga í Noregi" (Nr. 21 bls. 64-67) ;

seinast er ^^um tíundargjald", sem er sií skrá er hér fylgir eptir,

og ab lyktum nokkrar greinir sem snerta Kristinrétt. þaí) er aub-

sætt af þessari nibrröbun, ab handrit þetta heíir verib ætlab til ab

vera nokkurskonar safn laga, en ekki afskript af Grágás einni

saman. í Grágás er þab ætlafe til ab fylla önnur handrit, og

bendir til þess, ab hér er upphaíib eitt á mörgum lagagreinum,

eh hleypt úr greininni sjálfri,
sem merkt er meb orbinu ^^usque^\

þ. e. ab greinin sé eins og í einhverju öbru handriti, sem ritarinn

hefir þekkt og ætlazt til ab væri vib hendina, ^^allt ab" því eba

því orbi, sem hann þá aptr byrjar á
;
en handrit þab, sem bent er

til,

er nú ab Hkindum undir lok hbib. Til þessa hins sama benda kaflar

þeir sem fylgja á eptir bálkunum úr Grágás, ok eru h'klega safn af

ymsum lagagreinum, samþykktum og skjölum, sem hafa smásaman

verib samin til breytínga eba aukníngar laganna. Tíundarlögin

eru í þessu handriti frálaus Kristinretti, þar sem ])au eiga þó mest

skylt vib
; því mun varla vera ab efa

,
ab ritarinn hafi haft þau

fyrir sér í handriti laus frá Kristinrétti
, og ab þetta sé hin réttu

tíundarlög Gizurar biskups, hin fornu. Eitt mebal annars því til

styrkíngar er, ab sumar greinir eru sama efnis í Kristinrétti og

tíundarlögunum , og mundi þab hafa verib varazt ef allt skyldi

hafa átt ab vera ein lög sem á bók þessari væri.

TJm aldr skinnbókarinnar vottar nýmæli þab, sem ábr var

getib ab stendr aptan vib Kristinrétt, þar sem sagt er ab þab hafi

verib gjört j^þá er Magnús Gizurarson var biskup orbinn'\ þetta

bendir til,
ab handritib er ekki eldra en 1216, þab er og á orbum

þessum ab rába, ab frá því hafi eigi allskammt verib hbib ab Magnús

varb biskup, og til ])ess er greinin var samin. — Annab þab, sem má

rába af um aldr handritsins, eru helgidagar þeir sem taldir eru í
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Kristinrétti (cap. 13, Fins. bls. 30—31) ; þar er talin Jjorláksmessa

fyrir jól, sem lögtekin var 1199', en ekki þorláksmessa á sumar,

sem var lögtekin 1237; en þar er og talin Magnúsmessa Eyjajarlg

á jólaföstu, sem var sett 1135, en ekki lögtekin á Islandi fyr en

1326. Af þvígetr mabr þó enganveginn dregib, ab handrit þetta sé

ekki eldra en frá 14flu öld, heldr hlýtr svo aí) standa á um Magn-

úsmessu, aí) hún hafi verib haldin af mörgum og tahn meb helgi-

dögum ábr en hún var lögleidd, og þab ef til viU allt í frá 12.

öld. En ab öbru leyti er þab einnig aubsætt, ab helgidagatahb í

bókinni getr ekki verib frá 1123, þegar Kristinréttr hinn forni var

settr
,

heldr er annabhvort
,

ab Ölhim þeim kapítula er skotib inn

í þessari bók, eba ab hann hefir ab minnsta kosti verib orbum

aukinn ábr en hann hefir verib ritabr hér. Af sjálfri letrgjörb bók-

arinnar verbr ekki ályktab ab hún sé ýngri en 1260, en hún gæti

fyrir þá sök verib frá hérumbil 1230. pó hefi eg sett hana ura

1250 vegna þess, ab þegar hún er borin saman vib skinnbókina í

safni Arna Magnússonar, Nr. 334 Fol. {B hér næst fyrir aptan),

sem ekki getr verib eldri en 1271, þá virbist höndin svo
lík, ab ekki

geti verib meira en sem svari 20 ára aldrsmunr á þessum bókum.

Sýnishorn af bók þessari er meb útgáfu Arna Magnússonar nefnd-

arinnar af Grágás , og líkist þab ágætlega; þar er og handritinu

nokkub lýst í formálanum, er þar og þess getib, ab Finnr Magn-

ússon, Rafn, Werlaufí" og þórbr Sveinbjarnarson hafi haldib ab hún

væri ritub snemma á 14clu öld, en Grímr Thorkelín seint á 13clu2j

Norbmenn hafa sett aldr hennar um mibja 13du öld, og þab ætla

eg fari næst hinu rétta.

þess hefir ekki fyr verib getib, og er þab þó fróblegt ab vita,

ab vér getum rakib sögu bókar þessarar fram til 1500, eptir nöfnum

eigenda, sem hafa ritab í hana. þess er fyrst ab geta, ab á bls.

179 er ritab þetta meb hendi frá 16. öld :

,jþ)orsteinn finnbogson ca mik

uel mattv sia mik

vp mattv tacka mik

ecki mun þat saka þik

i) sbr. Páls bisk. sögu cap. 8 (Biskupasögiir r, 134) ; J^ab keiiir saraan

\ib söguna, a^ fasta skyldi tvö dægr fyrir ^orláksmessu.

2) Schlegels ritgjörb um Grágás, framanvib útgáfu Arna-Magnúss. nefndr

arinnar bls. lxi atbgr. **.
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en ef þv stelvr mier

þat lavnar fianden þier".

á bl8. 43 efst stendr, meb hendi frá sömu öld:

^jJon Magnvsson vill eiga bock þessa.

Jsleifur Sygurbzson vill og eiga hanna.

Eigi sa sem helldur ma".

á bls. 171 stendr: tjþessa bok ca jsleifr bonde a grund". En framar

stendr á bls. 114, einmitt vib kapítulann ^jUm hjóna skilnab",

nafnib : ttPall Jonsson^^, og nebar á sömu blabsíbu ^^Helga".
—

Af þessu álykta eg, ab bókina hafi á IGdu öld átt þorsteinn

Finnbogason í Hafrafellstúngu, sýslumabr í þíngeyjar þíngi (-j- 1553),

og h'klega á undan honum fabir hans, Finnbogi hinn gamli lögmabr,

í Asi í Kelduhverfi, hinn mesti lögfrœbíngr á íslandi um sína daga

(lögmabr norban og vestan 1484; -j- 1511). Frá þorsteini hefir

ísleifr Sigurbsson á Grund í Eyjafirbi eignazt þessa bók, og síban

Jón Magnússon á Svalbarbi á Svalbarbsströnd. Eptir Jón hefir

sonr hans Stabarhóls-Páll og kona hans Helga Aradóttir lögmanns

átt bókina og farib meb hana vestr. Síban hefir hún h'klega kom-

izt í eigu Eagnheibar, dóttur Páls, og frá henni til sonar hennar

Brynjólfs biskups Sveinssonar, en hann sendi hana Fribreki kon-

úngi hinum þribja meb bréfi til bókavarbar konúngs Vilhjálms Lange
10. Juli 1656. Brot úr þessu bréfi er enn til, og þar á mebal sá

kafliinn
, þar sem biskupinn nefnir skinnbók þessa. ^^Mitto'', segir

hann ^^tertium itidem membraneum codicem legum priscarum, qvas

rex Olafus cognomine sanctus nobis qvondam dedisse dicitur, qvi

codex Graagaas^ h, e. anser, vulgo appellatur"
'

.

Eptir þessu handriti eru tíundarlög Gizurar biskups prentub í

riti Halldórs Einarssonar. Om Værdie-Beregning paa Landsviis

og Tiende-Ydelsen i Island. Khavn 1833. Svö. bls. 61—84 meb

danskri útleggíngu ;
— í : Grágás ,

elzta lögbók íslendínga. útg.

eptir skinnbókinni í bókasafni konúngs af Vilhjálmi Finsen. Khöfn

1852. 8vo. II,
205—215 ; og í : Lovsamhng for Island, samlet og

udgivet af Oddgeir Stephensen og Jón Sigurbsson l,
1—9. Khavn.

1853. 8vo. — Töflur um útreikníng tíundarinnar eru í Finns bisk-

1) Bréfib í blöbum úr bréfabókum Brynjólfs biskups í Nye kgL SamL

1392 FoL í koniingsins stóra bókasafni í Kaupmannahöfn. f>ab er eptir-

tektar vert, hversu hinn lær^asti mabr einn sera þá var uppi, Brynjólfr

biskup, blandar saman norskum lögum og íslenzkum , og lætr Olaf hinn

helga gefa Islendíngum lögbók á dögum fríveldis þeirra.
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ups Hist. Eccl. Isl.
I, 128—130; M. Stephensens Handbók. Leir-

árg. 1812. 8vo. bls. 58—59
; og í Doctors-Disputaziu hans. Hafn.

1819. 8vo. bls. 89—90; sbr. Páls Vídalíns Fornyrbi Jónsbókar,

undir orbinu: jjTíund".

vm tiimdar gialld'.

1. fat^ er mælt i logom her at menn sculo tiunda fe sitt

alUr a lande her l^gtiund.

þat er l^gtíund at sa maðr scal gefa .VL áhia eyre a tueim

misserom. ef hann á tiotego fiar vl alna a;ra.

Sa maðr er hann á x. VL alna æra fvr vtan fot sin livers

dags buning sculd la;st. sa scal gefa áln vaðmáls eða ullar

reyfe þat er .VL geri hespo eða lamb gæro.

en sa er .xx. íura á. sa skal gefa tuær alner.

En sa er a .xl. sa scal .in. alner.

en sa er a hálft hundrað sa scal iiii. alner.

Sa er attatego á sa scal v. alner.

Sa er a x. tigo sa scal vi. ahier.

2. Jiat fe þarf eigi til tiundar at teUa er aðr er tU guðs

þacka laget. hvárz þat er tU kirkna laget eða tU brúa eða tU

sælo scipa hvarz þat fe er i Igndom eða i lajsom á/rom. Prestar

þvrfo oc eigi at tiunda þat fe er þeir eigo i bócom oc í messo

klæðom oc þat aUt er þeir hafa tU guðs þionosto . tiunda sculo

þeir annat fe.

3. Bús afleifar þarf maðr eigi at tíunda vm vár ef maðr

heUdr bve sino. Ef hann bregðr þvi eða selr hann or þvi þat

scal hann tiunda.

4. Ef maðr a goðorð oc þarf eigi þat tii tiundar at teUa.

veUde er þat eu eigi fe.

5. Boendr^ aUer sculo tiund gera þeir er þingfarar cá;pe

eigo at gegna af fe sino sculdIa;so . eigi scal omogom fe ætla.

þoat hann eigi minna fe ef hann a x. a;ra sculdlá^sa oc scal

Fyrirsögn me^ rau^um stöfum í skinnbókinni efst á bls. 180. —
Upphafsstafrinn er rau^r og grænn, eins stór og vi^ J^áttaskipti.

2) \ih § 1—3 sambr. Kristinrétt Arna biskups cap. xiv. iitg. Thorke-

lins. Hafn. 1777. 8. bls. 80—84.

a) vilb § 5—7 sbr. Kristinrétt Árna bisk. cap. xiv, bls. 84—86 (ThorkeL).
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hann þa tiund af gera hvárz hann er hoande eða grið maðr.

nema hann eigi þa omaga er hann scyle a vercom sínom

fram fera.

6. Rett er at þurfa menn þeir allir þiggi tiund er eigi

sculo gialda.

7. Jamt sculo conor giallda tiund sem karlar.

8a. Samqvamor* sculo menn eiga vm ha;st i hrepp hveri-

om . eigi fyn cn .iin. vicor hfa sumars oc scipta tivndom. Scipt

scal tiundom drottins dag enn /yrsta i vetri . v. menn scai til

taca i hrep hueriom at scipta tíundom oc matgiofom oc sia

eiða at monnom þa er bazt þickia til fallner hvárz þeir ero

boendr eða grið menn . oc sekia menn vm laga afbrigð.

S^. Scylldr er huerr rnaðr til þeirrar samqvamo at fara.

er hann a tiund at gera eða fá mann fyrer sic þann er l^g-

scilom halde up fúr hann oc hands^l se at þiggiande. Ef hann

kemr eigi sialfr fur miðian dag oc engi af hans hendi þa verþ[r]

hann vm þat utlagr .iii. COorcom . oc scal hann þá tiund giahda

sem scipt verðr a hond honom. |>ar scal teha fe manna hue

micit fe hverr á . scal virða Ignd oc la;sa á;ra oc scal þat fe

virða er at l^g fard^gom var sculld líust.

9. Sialfr scal hverr virða fe sitt. oc telia. en þa er hann

hever talit fe sitt oc virt. þa scal hann taca bóc i hond ser

eþa cross oc nefna vatta. at þvi vette . scal hann qveþa.

at ec vinn eið at bóc Iggeið oc segi ec þat guðe at ec á

sva fe sem ec hefi nv talit eða minna. En ef hann viU

eigi vinna eið þa er hann er beiddr þa verðr hann vra þat secr

.XII. CíDorcom . þa er hann beiddr er hann er beðenn. Ilans

tala scal standa a feno siálfs oc scal hann af þvi gera

tiund. nema hann sueri fiorþungi minna cn se. Ef hann suerr

fiorðungi minna en sé . þa verðr hann secr vm þat xii. COorc-

om oc scal hann sva micla tiund gialda sem samqvamo [menn]

telía oc scipta a hgnd'honom eið líúst.

10. þar er maðr hever eið svarðan. oc scal hann sva

tiund af gora sem hann hever til svaret nema fe hans þuerre

eða vaxe x. tigom. Ef [fe hans^ þuerr x. tegom þaðan fra er

i) vi^ § 8—-10 sbr. Kristinrétt Árna biskups, cap. xiv ,
bls. 86—90

(Thorkel.).

a) frá [ eptir getgálu, sem styðst viiy B og fleiri handritin^ í skinn-
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hann hever til svarit oc er honom rétt at fara til samquamo
oc teha fe sitt oc vinna eið at oc gera þar tiund af er hann

suerr til. Nv vex fe hans x. tegom eða meira þa er honom
rett at fara til samqvamo oc segia tii þess oc gera þar tiund af.

Nv hyggia hreps menn at meira hafe vaxit fe hans cn hann

segi eða hann vile eclíe fra segia þo at fe hans hafe vaxit .x.

tigom eða meíra þa eigo samqvámo menn at gera honom orð.

at hann comi til samqvamo oc vinne eið at fe sino . i annat

sinn. £f hann vill eigi vinna eiðinn i annat sinn þar er sam-

qvamo menn vilia. þa verðr hann secr vm þat .xn. CDorcom.

oc er þat eiðfall oc scal hann sva micla tiund gialda sem sam-

qvamo menn telia oc þeim gialda sem þeir raða a at qveða.

11. þar er manne verðr eiðfall oc eigo hreps menn s^c

þa hverr þeirra fyrst er vili. Sgc þeirre scal stefna at Ipg-

heimile þess er sóttr er oc telia hann sekian um .xii. CDork-

om . oc qveðia til heimilis bva hans v. a þingi. ef qviðr

berr a hann eiðfalUt oc scal domr doma vi. CDerkr þeim er

sótte . CN aðrar .vi. sculo fylgia annarre tiund.

vm þurfa manna tiund^

12. Hrepps menn þeir er ero til tecner sculo scipta hvers

manz tiund i íiora staðe nema minne se cn eyris tiund. enda

er þo rétt at hon hverfe i einn stað. Fiorðung- einii tiundar

scal gefa þurfa monnum innan hreps þeim er til omaga biargar

þurfo at hafa. a þeim misserom. oc scipta með þeim . gefa

þeim meire er meire er þa;rf.

13. Eigi a tiund or hrepp at gefa nema samqvamo menn
verðe a þat sátter. oc þicke vtan hreps monnom meíre þorf.

14. þat fe er gefa scal þurfa nionnom . þat scal vera 1

vaðmglom eþa í varar felldom eða i ullo . eða i gærom eða i

mat eða i kvicfe yllo nema i hrossom. J>at scal golldit vera oc

fram comit þeim monnoni er við sculo taca fur marteins messo.

Ef-^ þá er eigi fram comet oc verðr þat tiundar halld. oc verþr

bókinni A er hér ritaiHr þ'f, og má vera að- ritarinn hafi œtlai)' a& setja

þar h's (hans), en hleypt óvart úr oriyinu fc.

i) fyrirsögn me"fe raii(bu letri. — Upphafsstafrinn sem vi"fe kapítula skipti.

2) vií) § 12— 15 sbr. Kristinrétt Árna biskups cap. xv, bls. 96— 98

(Thorkel.).

3) sa eg, b. V. skinnb., en er dregi& yfir svo ekki skuli lesa.
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sa secr vm þat .vl CDorkom er giallda scal. þurfa maðr sa er

til lianda er scipt. hann er aðile at sgc þeirre bæðe sekiande

oc seliande. Sa er annarr aðile er til sócnar er tekinn i hrepp-

enom oc tiond skipte til handa honom. Sgc þeirre scal stefna

at Ipgheimile þess er sóttr er. oc qveðia til bua .v. a þingi.

þa er næster bva stefno stpðom.

15. |>eim manne er rétt at stefna heima at sín er tiund

scipti til handa þurfa manne .vta. dag vico er .iiir. vicor ero

af sumre ef eigi er aðr fram comit. Rétt er at hann tace

þann dag við vaðmálom til handa þurfa manne ef hinn vill þa

hafa golldit. Era hann þa scylldr at taca við i íuðro fe nema

hann vile. Ef eigi komr þann dag fram . oc scal sa maðr er

til sócnar er tekinn ganga ut í tún at sin eþa sa maðr er hann

selr s^c oc nefna vatta. at þvi at hann er bvinn at taca við

tiund þeirre er hinn scylde giallda oc nefna hann oc qveþa á

hve micit feet er. oc hann sér engi þann er giallde hallde

vpp fur hann . hann scal nefna vatta. i annat sinn. At þvi vette

scal hann qveþa at [ek] stefne honom oc nefna hann. vm þat

at hann heldr tiund fur honom . oc nemna þurfa manninn . oc

tel ec hann sekian vm þat vi. CDorkom. oc giallda fiorþungenn

tuennom giolldom sva sem buar virða. þann liíta er ogolldinn

er. ef sumr er goldinn. stefne ec tilgiallda oc til utgongo vm

fe þat oc qveþa á hvar hann stefnir til þings. oc stefna log-

stefno. hann scal qveþia til bva .v. a þingi. þaðan fra er

hann stefnde.

vm byscops tiund^

16^. Annan fiorðung tiundar scal hafa byscop . en^ þat

fe scal vera i vaðmálom eða i \arar feldom eða i lamba gær-

om eða i gulle eða i brendo silfre. |>ar er byscop ferr um

fiorðung þa scal hann segia til at kirkio sócnom i hrepp hveri-

om hverr við þeim fiorðunge scal taca tiundar er hann scal

hafa. I>ar er meltr eindage a fe þvi er menn sculo byscope

i) fyrirsögnin meh rau(5um stöfum. Upphafsstafr rauí)r og grænn.

a) \íb þessa grein sbr. Kristinrétt fíorláks ok Ketlls í Biskupa þætti i

útgáfu Thorkelins cap. xiv (bls. 64), og i litg. Vilhjálms Finsens cap. 5

(bls. 19—20); einnig Kristinrétt Árna biskups cap. xv, bls. 96 (Thorkel.).

3) .f. = sed o: en, skinnb.
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gialda. enn vta. dag viko er iiiL vicur ero af sumre at i^g-

heim[i]le þess mannz er byscop bíuð \m. Rétt er þótt fyrr se

goldit. Ef þa kemr eigi fram. þa scal sa er sekiande er réttr

ganga út i tún at sín oc nefna vatta at þvi at hann er buenn við

fe þvi at taca er hinn scyllde gialda oc nefna hann. oc qveþa á

hve micit feet er. oc hann ser eigi þann mann er gialld inne

af hendi. Honom er þar rétt at stemna sva vm þenna fiorð-

ung . tiundar sem um hinn er fyrr var um tínt. J>at er honom

oc rétt at stefna siðarr vm þat fe at Ipgheimfijle þess er gialda

scal. l>ess a hann oc cost at segia byscopi til oc lata hann

heimta sva sem hann vill.

vm kirkna tiund^

17. Nv- ero eptir. ii. fiorðungar þat er hálf tíund hvers

mannz. þat scal leggia tii kirkna oc til presta reiðo sva til

huerrar kirkio sem byscop scipar tiundom til oc reiða þeim
manne i h^nd er kirk[i]o þa varðveiter . er tiundenne er til scipt.

Hann scal ca;pa at preste tíþer sva sem hann ma við comaz .

oc fá þa kite aðra til kirkio þurptar er hafa þarf sem fe þat

vinnz til. Sva sculo menn gialda tiund af gilom beiom i heraðe

til kircna . sem byscop hefer boðit . hvereger sem á bólstgð-

om bva.

18. B^ande sa er a kirkio be þeim býr er tiuiNdenni er

til scip[t] . hann er réttr heimtande oc sokiande oc sehande

þeirrar sacar ef hann vill. En ef hann vill eigi . þa er réttr

aðile þeirrar sacar lærðr maðr sa er kirkionne þiónar, sá er

til kirkio þurptar vill feet hafa.

19. Fiorþung-"^ tiundar þann er til presta reiðo scal leggia .

hann scal gialda i vaðmálom eða i varar felldom . eða i lamba

gærom eða i gulle eða i brenndo silfri.

20. En þann lut tíundar er til kirkio þurptar scal leggia.

þann scal giallda i vaxe. eða i viðe . eða i reykelse eða i tíor[o].

i) fyrirsögnin me^ rau^u letri; upphafsstafrinn grænn og rauOr.

2) víh greinirnar 17—21 sbr. Kristinrétt fiorláks ok Ketils í Kirkna

þætti, i útgáfu Thorkelins cap. ix (bls. 44 — 46) og í ntg. Vilhjálms Fin-

sens cap. 4 (bls. 14 — 15).

;;)
vi^ 19—21. grein sbr. Kristinrétt Árna biskups cap. xv. , bls. 98—

100 (Thorkel.).

Dipl. Isl. I. B. 6
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eða i lereptom nyiom þeim er hæf se til kirkio bimaðar sva

sem getr at cíupa með vaðmálom i þ\i heraðe. Rétt er þótt

\aðmál ein se gollden.

21. í>at fe scal goldit et siðarsta enn vta. dag vico er

.im. vicm- ero af sumre. En ef eigi komr þa fram. þa scal

sá er heimtande er stemna þann dag i tvne a kirkio bo þeim

er tiund á til at hverfa oc sokia sva sem vm aðra tiund. Hann

scal stefna sinni stefno vm hvárn fiorðunginn oc láta [varða]

VL merkr i hváRum tueggia stað halldit. Costr er oc at stefna

einni stefno vm báþa fiorðunga oc fylgia þa eín alog þviat

einn er aðile at báþom.

22. Rett er at stefna heiman til várþinga 'vm tiundar

mál ef þeir ero samþinga oc sekia þar i dom ef hinn er þar

er sóttr [er]. I>a^ er rétt vm byscops fiorðung at sekia þott

sa se eigi þar er sóttr er. Ef lyst er a þingi . þa scal qveþia

til heimilis bva .V. þess er sóttr er.

vm tiundir^.

23. Ef^ maðr hever omaga eyre at varðveita þann er

hann'* hefer voxto af . oc scal hann þann luta vaxtarens tiunda

er undir hann berr . sem þat fe er hann átte aðr.

24. Jslenzcer menn aller sculo tíunda fe sitt . cn vm ut-

lenda menn ef þeir coma ut hingat oc erat þeim scyllt at tiunda

her fe sitt . aðr þeir hafa her verit . m. vetr samfast . nema

þeir gore bv fyrr . eN þat vár sculo þeir gera tiund er þeir

gera bv oc þa; missere epter. En ef órer landar fara heþan

oc eigo fe epter . oc scal maðr giallda tiund af er at varðveita

hefer feet. en vm þat fe er hann hever a brot með ser oc er-

at hann scylldr at giallda her tiund af þvi þott hann se allengi

a brot. En ef hann komr ut hengat þa scal hann giallda her

tiund af þvi fe er hann hever ut með ser en næsta vetr epter

er hann hever ut comit aþr vm sumaret þott hann^ se i gorðom

i) pannig skinnb.^ réttara mun vera: þo.

2) fyrirsögn me^ rau^um stöfum ; npphafsstafrinn raui&)r.

3) vi^ 23.-25. gr. sbr. Kristinr. Árna biskups 15. kap. bls. 90-92 (ThorkeL).

4) þannig eptir hinum^ skinnb. hefir b' [
= buandi?].

ft) þannig hafa sex af handritunum
,
tvö sleppa ordunum: þott hann

se i gör^um austr, en eitt [FJ hefir þat i stadinn fyrir hann (þott þat
—

J). e. fé manns — se i gorí)um erlendis) ; petta viróist og réttara,
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a;str. Ef maðr kemr ut hengat oc hever vaxit fe hans eða

þorrit eða hann hever eigi eiða fyrr at nnnit . oc er hann

scylldr at vinna eið at fe sino ef menn viHa beiða hann.

25. Ef hiu eigo fe saman oc scal karl maðr vinna eið

fur fe þeirra beggia. Ef karl maðr oc kona eigo fe saman

þott þa; se eigi hiona oc scal karl maðr vinna þar eið. Ef

karlar eigo fe saman oc er rétt þótt annarr vinne þar eið. Ef

þeir metaz við ok vill hváRge vinna oc er spc við hvarn tueggia.

Sa scal eið vinna fur fe hvert er l^graþande er fiarens.

26. Ef v^xto berr under mann af þess mannz fé er er-

lendis er oc scal liann þat fe sva tiunda sem [vpxtberr^ under

hann af omaga eyre.

27. þar scal maðr tiund giallda i þeim hrep sem hann

a l9gheim[i]le þa; misseri hvargi er fe er.

28. Rett er at sættaz a tiundar mál meþan eigi er stefnt

vm. I>o er rétt at sættaz á þott stefnt se vm oc scal eigi meíra

niþr falla alaganna ex hælmingrinn. Ef maðr tecr minne sát[t]

eN .III. ODerkr^ oc varðar honom .m. CDarka secþ oc a sa

soc er vill.

29. Ef tiund gelldz eigi heima i heraðe enda er eigi

stefnt vm. þa er rétt at lysa et næsta sumar epter a alþingi

at l^gbergi . Jnnan hreps menn eigo at lysa fpsto dag oc þvatt

dag vm tiundar mál oc þeir menn er af þeim taca . ef hreps
menn hafa eigi lýst fur hælgena. þa er rett epter helgina

hveriom at lysa er viU til þes er domar fara ut. Sa er lysa

vill vm tiund hann scal ganga til l^gbergs oc nefna ser vatta.

at þvi vette . scal hann qveþa at [ek] lyse spc a hendr honom .

oc No.
^ vm þat at hann hafe halldit þeim fiorðunge tiundar oc

og slattfestist einnig vi& Kristinrétt Árna biskups á samsvaranda sía.t,

par sem stendr: þott hann eigi gar^a ebr eignir utanlands (sum hand-

ritin hafa par: i Noregi). I latinskri útleggíngu tiundar-statútunnar,

frá 1741, sem nú er í Thotts handritiim i hinu mikla bókasafni konúngs

Nr. 2Í14. 4to., er þessu snúiiT pannig : j.quanquam consistant (bona ejus)

in prædiis exoticis". — par á móti hefir Halldór Einarsson lagt svo

út : endskjöndt han selv (om Vinteren) har været udenlands i Garderige

(Hald. Ein. om Værdie Beregn. o. s. frv. bls. 77).

i) frá [ pannig A', er ef til vill misritaiT fyrir: voxto bæri.

2) skammstafai)' í Ay og má eins lesa: .111. marka.

s) ú aiy lesa: nefna hann.

6''
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qveþa a hverr sa er . tel ec hann sekian vm þat vl CTDorkom .

oc gialda þann Uita er ogoUdinn er tiiennom gioUdom sem

bvar virða oc qveða á hvar hann lyser tU doms . lyse ec log-

lysingo.

30. "psv er maðr lyser vm tiundar mál. þar scal hann

qveþia tU bva .V. a þingi . þess er sottr er. En þar er maðr

stefner heiman vm tiundar mál. þar scal hann qveþia til .v.

bua a þingi . þa er næster ero stefno staðnom. Engi er hrvðni[n]g*

tU vm þa bva nema at leiðar lengð.

31. Eigi scal speU meta a tiundar málom ef rett er hofðot

sgken.

32. Ef maðr tecr gagns^c upp í gegn tiundar mále . oc

a eigi at meta þa sgc nema hon se fiorbavgs spc eða meíre

meta scal ef tiundar sgc er.

33. þuiat eins er rett at lysa a þingi oc sokia et sama

sumar vm tiundar mál ef sa er a þingi er sóttr er. j>o er

rétt at sokia vm byscops fiorðung þott sa se eigi a þingi er

sóttr [er].

34. Eigi scal tiundar sgc fyrnaz heUdr cn a;nnur [fe spc

eða- fiarheimting ef hann geUdr eigi en fyrsto missere þa er

hann átte at gialda þa scal stefna at Igg heim[i]le þess er

sottr er eþa lysa a þingi.

35. J>ar er maðr stefner heima at sín þa .iin. vicur ero

af sumre. vm tiundar mál . oc a domr at doma at giaUda i

þeim stað enom sama xiiii. nottom epter vapna tac. innstoð-

ann oc vi. CDerkr alaga oc scal þeim dema .iii. CDerkr er

S0cer. CN aðrar .iii. sculo fylgia þeim fiorðungi tiundar sem

vm er stefnt.

36. En ef stefnt er at l9gheim[i]le þess er sottr er. oc

scal þar þa doma at giallda innstoða oc alog .xmi. nottom epter

vapna tac^.

37. En [ef lyst'* er a þingi vm tivndar mal. oc a domr^

i) n vantar án efa í oTtib af Jjví þetta er komi^ frá ö(6ru handriti,

sem hefir haft eina stafsmynd fyrir ng.

z) frá [ virí)ist vera komi^ inn af ritvillu ; sbr. B § 37.

3) tac uppyfir línunni meií' sömu hendi.

4) frá [ tvískrifa^ í skinnb.

6) dpr ( = dömr) misskrifaú' i skb.
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at dema innsteða oc al^g at \gg heim[i]le þess er sottr er .xiin.

nottom epter vapna tac.

38. En vm fevíte 9II þa; er her fylgia oc utlegðer. þar
scal dema vi. alna a;ra.

39 *. Of alla tiund þa er minne er sciptingar tiund. at

hon scal hverfa með þurfa [manna] tíund a há;st neraa byscopar
vile einkom til kirkna leggia láta.

vm tiunda máP.

40. Byscop^ scal raða til hverrar kirkio scal leggia tiund

af hveriom bo oc scal þat halldaz meþan enn same byscop
ræðr fur. þat scal rett ef byscop leyfer at þar se kirkia gor

er eigi er aðr at hann leggi til þeirrar kirk[i]o tíund af þeim
bo þótt hann liggi til annarrar kirkio aðr. Heim[i]lt a byscop
at taca tiund fur** kirkiom þótt hann hafe til lagðar ef þær
ero verr varðveíttar cn mælt er. Nv hever byscop ecki vm
r0tt oc lætr vera sem aðr var oc er honom rétt þar er hann

vill at scipta á annan veg oc scipta eigi optarr cn vm sinn.

41. Huerr maðr scal eiða vinna at fe sino oc er scylldr

til þess þa er hann er xvi. vetra gamall. Enda sculo aller

eið vinna a hveriom iii. vetrom. Grið menn sculo eið vinna

fur boanda eða siálf elðis menn. Fyrer þeim boanda er rétt

at þeir vin[n]e eið er þeim monnom þycker þat fuUt er til

ero tecner at sia eiða at monnom i hrep hveriom. Éro boendr

scylder at segia til tiundar þeirra a samqvamo.
42. pQT^ scal maðr giallda vár tiund sem scipt er a ha;st

tiund hans . cn ef þat er hvergi þa scal þar giallda sem hann

er CDarteins COesso vistfastr<^.

1) þa^b er líklegt, ac) greinirnar 39— 12 sé nýmæli, en hafi ekki í

upphafi veri^ í statútiinni.

2) fyrirsögn met rau()ii letri^ upphafsstafrinn ekki stór, rita(6r meh bleki.

3) yib þessagrein sbr. Kristinrétt Arnabiskups cap. xv., bls. 98 (Thorkel.).

4) þannig eptir skinnbókinni, sem ritar f
*"

j en vera kann aíT petta

sé ritvilla i stað'inn fyrir fra (f"^), scm hin handritin sum hafa.

5) vi<6 þessa grein sbr. Kristinr. Árna biskups cap. xv. ,
bls. 92 — 94

(Thorkel.).

6) eptir þetta fylgja í skinnbókinni átta smágreinir og er hver um sig

met) fyrirsugn met) rau'bu letri, og flestar meí) upphafsstöfum gulum og
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B.

Eptir skinnbókinni Nr. 334 í Fol. í safni Arna Magnússonar.

Bók þessi er í arkarbroti ab stærb
, ágætlega ritub

,
meb tveimr

dálkum á blabsíbu, fyrirsögnum meb raubu letri og málubum upp-

hafsstöfum raubum, grænum og bláum
;
37 línur á blabsíbu. þar

er fyrstr Dómakapítuli ,
sem alkunnr er úr Jónsbók (Mannhelgi

cap. XVII) og úr öbrum fornum lögbókum ; þarnæst er Kristinréttr

hinn forni, fyrirsagnarlaas (bls. 2 — 17 í skinnbókinni), og er hann

prentabr í útgáfu Thorkelins (Havn. 1776. 8vo) mest eptir þessari

bók. Eptir þessi orb: j^Sua setto þeir þorlakr byscop oc KetiU

byscop at rabi Autzorar erkibyscops oc Sæmundar oc margra

kennimanna annarra cristinna laga þátt seni nu var tínt oc upsagt"

byrjar nýr kapítuH meb nokkub stærri upphafsstaf en vant er fyrir

kapítulum í þessari bók, en fyrirsögn er engin. pSLt er sú af-

skript af Tíundarstatútunni, sem hér er prentub og köllub B (bls.

17—22 í skinnbókinni). Af því abgreiníngin er svo
lítil, þá hefir

Thorkelin látib tíundarlögin vera kapítula úr Kristinrétti
;

en þab

er aubsætt á þeim nibrlagsorbum, sem nú þegar voru til færb, og

eru samkvæm A^ ab þar hefir Kristinréttr verib á enda, og ab þó

tíundarlögin sé hér látin fylgja honum, en ekki abskiHn, einsog í

A^ þá muni þó ekki hafa verib svo til ætlab af þeim er ritabij

sem þau væri einn þáttr úr Kristinréttinum. pó er hér skotib inn

nokkrum greinum úr Kristinrétti í tíundarlögin, og mun þaí) helzt

hafa villt menn síbar. Eptir tíundarlögin er nær því heil blabsíba

aub, en þar eptir kemr Grágás (bls. 23—183 í skinnbókinni),

einnig fyrirsagnarlaust, og er hún mest prentub eptir þessu handriti

í hinni stóru útgáfu Arna Magnússonar nefndarinnar (l.-ll. B. 4to.

Havn. 1829) ; þar meb fylgir sýnishorn af letrgjörb bókarinnar,

og líkist prýbilega. Eptir Grágás kemr Járnsíba fyrirsagnarlaus

(bls. 184—215 í skinnbókinni) og vantar þó nokkub í. þab er

eina abal-handritib sem menn vita nú til vera af lögbók þessari,

og eru öll önnur handrit þar af komin; er Járnsi'ba gefin út eptir

þessari bók af Arna Magnússonar nefndinni (Hafn. 1847. 4to)j

raubum. Greinir þessar eru allar prentabar i sörau röb og hér í útgáfu

Vilhjálms Finsens af Grágás, §261—268, bls. 215—218, l)ar er og visab

til hvar þær finnist i Kristinrétti hinum forna, "þorláks og Ketils, í útgáfu

Thorkelins eptir skinnbókinni 334 Fol. í safni Arna Magnússonar (sem hér

er kOllub B). .
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meb ágætu sýnishorni af skinnbókinni
, og í Norges gamle Love

af Keyser og Munch er hún prentufe sem vibbætir vib hin eldri

Frostaþíngslög og köUub Hákonarbók (Norg. gl. Love. i, 259—
300. Christiania 1846. 4to). þar sem Járnsíba endar hefir verib

eptir rúmr hálfr dálkr og öll seinasta blabsiba bókarinnar óritab
;

er þar sí?)an ritab á ýmislegtj og þar á mebal nokkur eigendanöfn,

sem þegar skal getife verba.

Um aldr bókar þessarar er þafe glöggvast ab segja, ab þar

sem hún hefir afskript af Járnsíbu þá er aubsætt ab hún getr ekki

verib eldri en 1271, þegar lögbók þessi kom út til Islands; en

þarhjá mun hún heldr ekki vera miklu ýngri, heldr er líklegast

ab hún sé ritub á þeim árum milU 1271 og 1280, ábr en Jóns-

bók var lögtekin. þab er ekki h'klegt, ab menn hefbi tekib fyrir

sig ab láta rita svo ágætt og vandab handrit af Kristinrétti, Grágás

og Járnsíbu, eptir ab Öll þessi lög voru úr gildi gengin, og Krist-

inréttr Arna biskups og Jónsbók komin í stabinn
,
nema svo ab

eins, ab þessi hin nýjari lög hefbi þá verib látin fylgja meb, því

í hinum ýngri afskriptum fylgjast Kristinréttirnir optast ab. I

helgidaga tahnu í Kristinrétti eru hér taldar bábar þorláksmessur,

en meb Magnúsmessu er tahn Luciemessa, sem er á sama dag,

og mun þab vera vottr þess, ab bábar helgarnar hafa verib haldnar,

þó ekki væri þá enn Magnúsmessa lögbobin. I formálanum fyrir

útgáfu Arna Magnússonar nefndarinnar af Grágás er handriti þessu

lýst ab nokkru, og er þess þar getib (Schegels ritg. bls. LXI,

athgr. **) ab menn hafi ætlab þab vera ritab seint á 14clu öld,

en þab hygg eg vera fjarri vegi. Thorkehn hefir einnig farib

nokkrum orbum um bók þessa í formálanum fyrir Kristinrétti

hinum forna, sem getib hefir verib
, og telr hann hana munu vera

ekki ýngri en frá fyrra hluta fjórtándu aldar (form. bls.XI-XlIl);

er þab einkum vegna þess þar -er talin Magnúsmessa, ab hann

ætlar bókina ekki geta verib fyr ritaba en eptir 1326, en þab er

sýnt hér úbr, ab messan gat verib haldin ábr en hún væri lög-

leidd, og þannig sett í Kristinrétt hjá bókariturum, þó ekki væri

hún í lög tekin á íslandi.

Um sögu bókarinnar er þab fyrst kunnugt, sem rába má af

því sem ritab er aptan vib tíundarlögin (sjá athugagr. seinast vib

þessa afskript) ,
ab hún hafi verib í Húnavatns sýski á 14da öld,

hklegast hjá Aubkýlíngum. A seinasta blabinu stendr meb hendi

frá 16. öld: ^^þessa bock gaf hvsfrv Holmfri'bvr erlindzdottir j sinne
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testamentvm philippvs rvnvlfssyni" og þar fyrir neban þetta: ,^En

hann gaf hana Pali vigfvs syne logmanni Svnnan og avstan ca js-

landi : gvd giefi honvm oc ollvm til Ivckv bæ'bi fyrir Hjf og scal".

A 16du öld hefir því bók þessi verib í eign húsfrú Hólmfrít)ar

Erlendsdóttur í Stóradal undir EyjafjöUum ,
en fyrri mabr hennar

var Einar sonr Eyjólfs lögmanns Einarssonar, sem var einn meb

í Píníngsdómi 1490, og er tahnn ættabr norban úr Húnavatns

sýslu. Hólmfríbr var skörúngr mikiU á sinni tíb og vib mart

brugbin, en þó merkiskona. Eptir hana hefir fengib bókina Phil-

ippus Runólfsson, merkisbóndi einn, hann var meb í Bessastaba

samþykt 1555. Páll lögmabr Vigfússon, sem Philippus gaf bókina,

andabist 1570, og erfbu hann systur hans; er þá óvíst hvernig

um bók þessa hefir farib, en líklegt er hún hafi þá farib vestr, og

ef til vill komizt í eigu Stafearhóls-Páls, því þegar Arni Magnússon

vissi fyrst til þá átti hana Bjarni sýslumabr á Skarbi, Pétrsson,

sonarson Stabarhóls-Páls
,

en eptir Bjarna sýslumann fékk hana

Pétr sonr hans, hann fékk hana sira Páli Ketilssyni frá Hvammi,
fóstbróbur Arna, og sira Páll gaf Arna bókina. Arni kallar hana

Stabarhólsbók (blab meb A. M. 340. FoL). Afskriptir eptir bók

þessari eru í handritasafni Arna Magnússonar Nr. 340 í Fol. meb

hendi Jóns Magnússonar bróbur hans; Nr. 122 í 4to (afe frátekinni

Járnsíbu); Nr. 119 í 4to (Járnsíba ein), og þar ab auki yms hand-

rit, alhing, sem munu eiga til hennar kyn sitt ab rekja.

Tíundarlög Gizurar biskups eru prentub eptir bók þessari i

útgáfu Thorkelins af Kristinrétti hinum forna, þó meb ymsum til-

breytíngum eptir konúngsbók (A), og Skálholtsbók hinni fornu [D) ;

og eru taHn þar XXXVI.—XLIII. kap. í Kristinrétti
, þar heyra og

til seinni hluti af XLIX kapítula og þaban af L. og LI. kap. ,
svo

sem nákvæmar verbr skýrt hér frá í athugagreinum.

1. þat er melt í logum várom. ftt menn sculo tiunda fe

sitt aller l^g tiund a landi her.

|>at er l^g tiund at sa maðr scal gefa .vi. alna eyre a

tveim missarom. er hann a .x. tigo fiar .vi. alna a;ra.

Sa maðr er hann á .x.^ .vi. alna a;ra fur utan fa;t sin

i) máb í skb.
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hversdags bvning sciilld la/sa. Sa scal gefa óln vaðmals eða

vllar reyfe þat er .VL gere hespo eða lambs gæro.

En sa er a .xx. íura . sa scal .n. alner^

En sa er halft hundrað a;ra á sa scal .iiii^'" alner.

En sa er .viii. tigo á . sa scal .v. alner.

En sá er a .x. tigo sa scal .vi. alner.

2. Jjat fe þarf eigi til tiundar at teUa er aðr er til guðs

þacka geíit. hvárt sem þat er til kirkna lagit eða brua eða til

salo scipa. hvart sem þat er i londum eða la/sum a;rum.

Prestar^ þurfo eigi at tiunda þat fe er þeir eigo i bókum

ok messo klæðum. ok þat allt er þeir þurfo til Guðs þionusto.

Tiimda sculo þeir annat fe.

3. Bus afleifar þarf maðr eigi at tiunda vm vár ef hann

helldr búe sino. en ef hann bregðr bue sino. eða selr hann

or bue þat scal hann tiunda.

4. Ef maðr a goðorð . ok þarf eigi þat til tiundar at telia.

velldi er þat en eigi fe.

5. Bondr aller sculo tiund gera þeir er þingfarar ka;pe

eigo at gegna af fe sino sculd leoso . eigi scal omogum fe

telia-V þoat hann eigi fram at fera. En þoat hann eigi minna

fe . ef hann a .x. a;ra scvldla;sa . oc scal hann þa tiund gera

af . hvart hann er bonde eða griðmaðr. nema hann eigi omaga

þa . er hann scyU af verkom sinum fram fera.

6. Rett er at þurfa menn þeir aller þiggi tíund er eigi

sculo giallda tiund konur sem karlar^

7. Samqvamor^ sculo menn eiga um ha;st i hrepp hueri-

om. eigi fyrr en .iiii^'" vicur lifa sumars. oc scipta tiundum.

oc scal scipt tiundum drottins dag enn fyrsta i vetri. Firam

i) vantar i, líklega af vangá ritarans: En sá er á xl aura, sá skal

iij
álnir.

2) upphafsstafr blár, rau(5r og gulr , en ekki nijög stór; eyi&a fyrir

stuttri fyrirsögn, og hefir jDar þó aldrei neitt rita^ Yerib.

s) ætla, yfir linunni meii' smáu letri, en sömu hendi, og ord'ið' i lin-

unni þó eigi dregi& út.

a) þar sem hér vantar § 7, eptir skiptíngunni i konúngsbókinni C^Ji

þá kann þa^ vera af vangá ritarans.

s) upphafsstafr raudr
,
blár og gulr, en ekki stór; ey&a œtlul)' fyrir

litilli fyrirsögn, en hefir pó aldrei rituð' veriy. I útgáfu Thorkelins

byrjar hér xxxvii cap., með' fyrirsögn : um hreppascil ok ei<5 at fe {sbr. D).
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menn scal til taka i hrepp hueriom at scipta tiundum oc mat-

giofum oc sia eiða at monnom. þa er bezt þickia til falhier.

hvárt sem þeir ero griþ menn eða bondr. oc sokia menn um

laga afbrigð.

8. Huerr maðr scal eið vinna at fe sino oc er scylldr

þess þa er hann er .XVL vetra gamall. Enda sculo aller eið

vinna a hueriom .m. vetrum. Grið menn sculo eið vinna fur

boanda eða sialfelþis menn. Fyrer þeim bonda er rétt at þeir

\inne eiðinn . er þeim monnum þycki þat fuUt er til ero tekner

at sia eiða at monnum i hrepp huerium. Oc ero bendr scyllder

at segia til tiundar þeirra a samquamum.
9. þar^ scal maðr giallda vár tíund . sem scipt er há;st

tiund lians. En ef þat er huergi. þa scal þar giallda. sem

hann er vist fastr CDarteins ODesso.

10. Skylldr^ er hverr maðr til þeirrar samqvamo at fara

er hann a tiund at gera . eða fa annan mann fur sic þann er

Iggsciium hallde upp fur hann oc handsol se at þiggiande.

Ef hann kemr eigi firer miðian dag oc engi maðr af haUs

hende . þa verðr hann utlagr um þat .in. ClOorkom . oc scal

hann þa tiund giaUda sem scipt verðr a hond honom. J>ar

scal telia fe manna hue mikit fe huerr á. scal virða lond oc

Isusa a;ra. virða til .vi. alna a/ra. oc scal þat fe virða er at

lf)gfard9gum er sculldlæst.

11. Sialfr scal hverr maðr uirða sitt fe oc teha. cn þa

er hann hefer taUt fe sitt oc uirt. þa scal hann taca boc i

hond ser eða cross oc nefna uatta. J þat vetti. At ec uinn

la;geið at bok oc segi ec þat Guðe at ec a sua fe sem ec

hefi nu talit eða minna. En ef hann viU eigi eið vinna þa er

hann er beiddr . þa verðr liann sekr vm þat .xii. COorkom . þa

er hann beiddr er hann er beðinn. Hans tala scal standa a

fe sialfs . oc scal hann af þvi gera tiund nema hann sveri til

fiorðungi minna en se. Ef hann suerr tU fiorðungi minna.

þa er hann sekr um þat .xii. CDorkom . oc scal hann sva micia

i) upphafsstafr rau^fer og gulr , en í minna lagi ; lítil eyba. fyrir stuttri

fyrirsögn, sem J)ó hefir aldrei ritu^ verií).

2) upphafsstafr grænn ,
en meb minnsta móti ; ey^a fyrir stuttri fyrir-

sögn, er þó hefir aldrei ritu^ veri^.
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tiiind giallda sem samquamo menn vilia telia oc scipta a hond

honom. eiðla;st.

12. þa er maðr hefer eið svarðan. oc scal hann sva tiund

af gera sem hann hefer til suarit nema fe hans vaxe eða

þuerri tiotigom. Ef fe hans þuerr .x. tigum þaðan fra er hann

hefir suarit til . oc er honom rétt at fara til samquamo . oc

telia fe sítt . oc vinna eið at . oc gera þar tiund af ef hann

suerr til. Nu vex fe hans .x. tigum eða meira. þa er honom

rett at fara til samquamo . oc segia til þess ok gera þar tiund

af. Nu hyggia reps menn at meira hafe vaxit fe hans en

hann segi eða hann vili ecki fra segia. þoat fe hans hafe vaxit

.X. tigum eða meira . þa eigo samquamo menn at gera honom

orð at hann comi til samquamo eða vinne eið at fe sino i

annat sinn. Ef hann viii eigi eið vinna i annat sinn þa er

samquamo menn vilia . þa verðr hann sekr um þat .xn. CDorkom.

oc er þat eiðfall. oc scal hann sva micla tiund gialda sem

samquamo menn telia. oc þeim giallda sem þeir raða á at

queða.

13. þar er manne verðr eiðfall oc eigo repps menn soc

þá . hverr þeirra er furst vill. S^k þeirre scal stefna at Igg-

heimiH þess er sóttr er. oc telia hann sekianvm .xn. CDorcom.

oc qveðia til .v. heimihs bua hans a þingi. Ef qviðr berr a

hann eiðfallit. oc scal domr d^ma .VL CDerkr þeim er sótti

en aðrar .vl scuIo fylgia annarri tiund.

f>urfa CDanna tivnd*.

14. Hreps menn þeir er til ero tekner sculo scipta huers

mannz tiund. i fiora staði nema minni se en eyris tiund. enda

er þo rétt at hon huerfe i einn stað. Fiorðung einn tiundar

scal gefa þurfa monnum. innan reps monnum þeim er til

omaga biargar þurfo at hafa a þeim missarum . oc scipta með

þeim. gefa þeim meira er meire er þ^rf.

15. Eigi a tiund at gefa or hrep nema samquamo menn

verðe a þat sátter. oc þicki utan hreps monnum meire þ^rf.

16. þat fe er gefa scal þurfa monnum. þat scal vera i

t) Fyrirsögnin meiy rauiTu letri^ upphafsstafr rau&r, gulr ok blár, —
I útgáfu Thorkelins hyrjar hér : xxxviu. cap. ura tiundar halld ok gialld,

og er sú fyrirsögn tekin úr Skálhollsbók hinni eldri, sem hér er kölUiíTD.
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vaðmálum eða i varar felldum. i ullo eða gærom . eða mat.

eða kyk fe 9II0 suðro eN rossum. þat scal golldit vera þeim
monnum er við sculo taka oc fram comit at CDarteins CDesso.

Ef þa er eigi fram komit. oc verðr þat tiundar halld . oc verðr

sa sekr vm þat .VL CDorkom er gialida á. J>urfa maðr sa er

scipt er til handa . hann er aþile at s^k þeirre bæði sokiande

oc seliande. Sa er annarr aþiie er til socnar er tekinn i

hreppinum oc tiund scipti til handa honom. Spk þeirre scal

stefna at Ipgheimili þess er sottr er oc qveðia til bua .v. a

þingi. þa er næster ero stefno staðnum.

17. þeim manne er rétt at stefna heima atsin. er tiund

scipti til handa þurfa monnum enn .v*." dag viko er .1111«'" vikur

ero af sumre . ef eigi er aðr fram komit. Rétt er at hann

take þann dag við vaðmalom til handa þurfa monnum ef hinn

viil þa golldit hafa. eigi er hann scylldr at taka i a;ðro fe

nema hann vile. Ef eigi komr þann dag fram . oc scal sa

maðr er til socnar er tekinn ganga ut i tún at sin. eða sa

maðr er hann selr sgc. oc nefna vatta. at þvi at hann er

buinn at taca við tiund þeirre er hann scylldi giallda . oc nefna

hann oc qveða á hue mikit feit er. oc hann ser engi þann

er gialdi haldi upp fur hann. Hann scal nefna vatta i annat

sinn. J þat vetti. scal hann qveða. At ec stefni n°. um

þat er hann helldr tiund fur .n°. oc tel ec hann sekian um

þat VL CíDorkom. oc gialida fiorðunginn tvennom giolldum sva

sem buar virða þann luta er golldinn er . ef sumr er golldinn.

stefni ec til giallda oc til utgongo vm fg þat. oc qveða a hvar

hann stefnir til þings . oc stefni ec logstefno. Hann scal qveðia

til .V. bua a þingi þaðan fra er hann stefnde.

18. Annan^ fiorðung tiundar scal hafa byscop . þat scal

vera i vaðmalum eða i varar felldum i lamba gærom eða i

gulii eða i brendo silfri. Jþa er byscop ferr um fiorðung.

hann scal segia til at kirkio sócnum i lirep hueriom . huerr

við þeim fiorðungi tiundar scal taca er liann scal hafa. f>ar

er meltr eindagi a fe þvi er menn sculo byscopi giallda.

enn .v*,^ dag viko er .IUL vikor ero af sumre. at l^gheimili

1) upphafsstafr blár
, gulr oj rauiYr^ ey&a fyrir litUli fyrirsögn, og

sést þó ekki votta fyrir a& hún hafi nokkurn tíma ritud' oeriú: I xítgáfu

Thorkelins hyrjar hér: xxxix. cap. um byscups tíund. oc eindaga.
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þess mannz er byscop byðr iim at taka \ið fe þvi. Rett er

þott fyrr se golldit. Ef þa komr eigi fram . þa scal sa er réttr

er sokiande ganga ut i tún at sín oc nefna vatta. At þvi

vetti. at hann er búinn við fe þvi at taca er hann scyildi

giallda oc nefna hann oc qveða a hue mikit feit er. oc hann

ser engi þann mann. er gialld þat inne af hendi. honom er

rétt at stefna sva vm þenna fiorðung tiundar sem* um hinn

er fyrr var um tint. þat er honom oc rétt at stefna siðarr um

þat fe at l^gheimili þess mannz er giallda scai. þessahannoc
cost at segia byscopi til oc láta hann heimta sva sem hann vill.

19. Nv^ ero epter tveir fiorðungar tiundar. þat er half

tiund huers mannz . þat scal leggiaz til kirkna oc presta reiðu.

Sua til huerrar kirk[i]o sem byscop vill oc hann scipter tiund-

um tii . oc reiða þeim manne i harnd er kirkio varðveiter . þa

er tiundum er til scipt. hann scal ka/pa at presti tiþer sva

sem hann ma viðr comaz oc þa lute er tii kirk[i]o þurptar

þarf at hafa sem fe þat vinnz til. Sua sculo menn giallda

tiund af pllum boiom i heraðe til kirkna sem byscop hefer

boðit hueriger sem a bolstpþum bua.

20. Ijoande sa er a kirkio bö þeim býr er tiuNdinne er

til scipt . hann er réttr heimtande oc sakiande oc seliande

þeirrar sakar ef hann vill. Eíi ef hann vill eigi þa er réttr

aþile þeirrar sakar. lærðr maðr sa er kirkio þíonar. sa er til

kirkio þurpta vill hafa feit.

21. Fior[ðung] tiundar þann er til presta reiðo scal leggia.

þann scal giallda i vaðmálum eða i varar felldum eða i lamba

gærum eða i gulli eða í brendo silfri.

22. En þann fiorðung tiundar er til kirkio þurpta scal

leggia. þann scal giallda i vaxi eða i viði eða i reykelsi eða

i tioro. eða i lereptum nyiom þeim er hæf se til kirkio bun-

aðar sva sem getr at ka;pa með vaðmalum i þvi heraðe. [Rett

er þott uaðmal ein se golldin.

23. f>at fe scal golldit it siðarsta hinn .y\^ dag viko er

.im. vikor ero af svmri. En ef eigi komr þa fram . þa scal

i) yíir línunni i skb. mei& sömii hendi.

2) upphafsstafr ranífr, gulr og blár ; ey&a fyrir stuttri fyrirsögn sem

l>ó hefir aldrei par ritu& veri&. I útgáfu Thorkelins stendr hér: xl. cap.

um kirkio tiund.
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sa er heimtandinn er stefna þann dag um i tuni a kirkio bæn-

um þeim er tiundin a til a[t] huerfa^ . ok sakia þar sem \m

aðra tiund. hann scaF stefna sinne stefno um huarn fiorð-

unginn . oc lata varða .vi. CDerkr i huarumtveggia stað halidit.

Kostr er oc at stefna einni stefno um baða fiorðungana. oc

fylgia þa ein álpg þuiat einn er aðiie at báðum.

24. Rett-'^ er at stefna heiman til varþinga um tiundar

mál . þar er menn ero samþinga . oc rétt er at iysa a várþingi

i þingbrecko um tiundar mál ef þeir ero samðinga. oc sekia

þar i dom ef hinn er þar er sottr er. J>a-* er rett um byscops

fiorðung at sokia. þótt sa se eigi a þingi er sóttr er. Ef lyst

er a þingi. þa scal qveðia til heimiUs bua .v. þess er sottr er.

25. Ef'* maðr hefir omaga eyre at varðveita þann er hann

tekr vpxto af. oc scal þann luta vaxtarens tiunda er under hann

berr. sem þat fe er hann átte aðr.

26. Jslendzker menn^ aller sculo tiunda fe sitt. en um
utlenda menn ef þeir coma ut hingat oc erat þeini scylldt at

tiunda her fe sitt aðr þeir hafa her verit .iii? vetr samfast

nema þeir gore bu fyrr. En þat vár sculo þeir gora tiund er

þeir gera bú oc þa; missare epter. En ef várir landar fara

heðan ok eigo þeir fe epter . oc scal sa maðr giallda tiund af

er varðveiter þat fe. En um þat fe sem hann hefer a brot

með ser . oc erat honom her scyllt at giallda tiund af þvi .

þott hann se allengi a brot. En ef hann komr ut hingat . þa

scal hann giallda tiund af þvi fe er hann hefer ut með ser.

en næsta vetr epter er hann kemr ut um sumarit aðr. þott

hann se i gorðum erlendis. Ef maðr komr ut hingat ok hefer

vaxit fe hans eða þorrit eða hann hefer eigi eiða fyrr at unnit.

oc er hann scylldr at vinna eið at fe sino . ef menn vilia

beiða hann.

i) frá
[ sýnist vera rita^ í skinnb. meh annari hendi.

2) st, skinnb.

3) í útgáfu Thorkelins byrjar hér: xli. cap. um varþinga stefnu á

tiundar hallde.

4) pannig i skb.; liklega réttara: þó.

5) upphafsstafr grænn, gulr og rauð'r^ ey&a fyrir stuttri fyrirsögn,

sem pó hefir aldrei ritUiT veri&. I útyáfu Thorkelins byrjar hér : xlu.

cap, um omagatiund . islendskra kaupmanna . oe um ei^bvinning.

6) yíir línunni meb sömu hendi.
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iim eíðvinning*.

27. Ef hiu eigo fe saman. oc scal karlmaðr eið vinna

fm* [fe þeirra*^ beggia. Ef karlmaðr ok kona eigo fe saman

þott þa; sésk eigi hiona. oc scal karlmaðr vinna þar eið. Ef

karlar eigo fe saman. oc er rétt þott annarr vinne þar eið.

Ef þeir metaz við oc viil [hvarge] vinna eið . oc er soc við

hvarntveggia. Sa scal eið vinna fur fe huert er l^graðandi

er fiarens.

28. Ef vgxto berr under mann af þess mannz fe er er-

lendis er. oc scal hann þat fe sva tiunda sem v^xto bæri

under hann af omaga eyre.

29. þar scal maðr tiund giallda i þeim repp sem hann

a Ipgheimili þa; misseri hvargi sem fe er.

30. Rétt er at sættaz a tiundar mál meþan eigi er stefnt

um . þo er rétt at sættaz á þott stefnt se um . oc scai eigi

meira niðr falla [alaganna] en helmingrinn. Ef maðr tekr

minne satt en .m. ODerkr. [ok veR honum .iii. CDarka] secð.

oc a sa spc er vill.

31. En sa;mo ero við^rla/g um tiund . huegi lengi er tiund

er halldit.

32. Ef tiund gelldz eigi heima i heraðe enda er eigi

stefnt um . þa er rétt at lysa et næsta sumar epter a alþingi

at Ipgbergi. Jnnan reps menn eigo at lysa þvattdag ok fpsto

dag. um tiundar mál oc þeir menn er af þeim taka saker.

Ef hreps menn hafa eigi lyst fur helgina. þa er rétt hueriom

at lýsa eptir helgina ef vill til unz domar fara út.

Sa** er lysa vill um tiundar mál. hann scal ganga til Igg-

bergs oc nefna ser vatta þar. J þat vetti. scal hann queða.

ftt ec lysi s^c a hendr. n<? um þat at hann hafi haldit þeim-

fiorðungi tiundar . oc qveða a hverr sa er . tel ec* hann sekian

um þat .VI. COorkom . oc giallda þann lula sem ogolldinn er

tuennom gioUdum. sem buar virða. oc qveða á. hvar hann

lyser til doms. oc lysi ec l^glysingo.

i) mcit rau3^u letri og sömu hendi {ritad': ei'feving).
—

upphafsstafr-

inn rau&r, og dregið' í gult og blátt.

2) frá
[ má(5, og einsog skafiife út í skinnbókinni.

d) upphafsstafr blár, og dregi^ í gult og rautt, en í minna lagi aí)

stærib ; ey<5a fyrir stuttri fyrirsögn, sem þó aldrei hefir ntut) veri^.
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33. þar er maðr lyser um tiundar mál. oc scal hann

þar qveðia til .v. bua a þingi^ þa er næster ero stefno staðn-

om. Engi er ruðning til um bua. þa nema at leiðar lengð.

34. Eigi scal meta speli a tiundar malum ef rétt er

hpfðot spkin.

35. Ef maðr tekr gagn sok upp i gegn tiundar male . oc

a eigi at meta þa s^c. nema hon se fior bavgs spc. eðameiri.

meta scal ef tiundar sgc er.

36. þuiat eins er rétt at lysa a þingi oc sokia. et sama

sumar vm tiundar mal . ef sa er a þingi er sottr er.

37. Eigi scal tiundar sgc fyrnaz helldr en onnor fiar

heimting ef hann gelldr eigi hin fursto missere. þa er hann

atti at giallda. þa scal stefna at l^gheimili þess er sottr er

eða lysa á þingi.

38. þa^ er maðr stefner heima at sin þa er .iiii. vikor ero

af sumre um tiundar mál . oc a domr at dema at giallda i

þeim stað enum sama. xiiii. nottum epter vapna tak innstoða.

oc VI. CDerkr. alaga oc scal þeim dema .iii. CDerkr er seker

en aðrar .iii. sculo fylgia þeim fiorðuugi tiundar sem um er

stefnt.

39. En ef stefnt er at I^gheimili þess er sottr er. oc

scal þar þa doma at giallda innstoða oc a \gg .xiiii. nottum

epter vápna tak.

40. En ef lyst er a þingi um tiundar mál. oc a domr

at d0ma innsteða oc algg . at I^gheimiU þess er sottr er xiiii.

nottum epter vapna tak.

41. En um viti 9II þa; er her fylgia oc utlegðer. þar scal

doma VI. alna aura'.

1} þess er sóttr er. En þar er ma^r stefnir heiman iim tiiindar mál

þar skal hann kve"(^ia til v. biia á þíngi, b.v. Á^ og mun fyví iíklega vera

sleppt af vangá ritarans hér í skinnbókinni.

2) i útgáfu Thorkelins byrjar hér: xuii. cap. um tíundarsókn.

3) hér eptir fylgja í skinnbókinni sex kapitular (skinnb. bls.20^—21<^)y

hver um sig me')" upphafsstöfum og eyO'u fyrir stuttum fyrirsögnum, sem

pó hafa aldrei rita&ar veri& j pessir kapítular eru: 1) Ef finz af liki

o. s. frv. [Thorkel. cap. xlvi) ;

—
2) ^a,r er menn leggia fe til kirkio

o. s. frv. QThorkel. cap. xlvii. um kirkiugjafir og máldaga) 5
—

3) Eigi

skal maibr bera vápn í kirkio o.s.frv. (^Thorkel. cap. xLvin)ý
—

4) Jja eina

menn seal at kirkio grafa o.s.frv. {Thorkel. sst.),
—

5) Eindagi er a
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42. Avll* tiimd su er minne er en sciptingar tiund. þa

scal hon huerfa með þurfa manna tiund a ha^st nema byscop

YÍU hana einkum. til kirkna iata leggia.

43. Byscop scal raða til hverrar kirkio . tiund scal leggia

af hueriom bo . oc scal þat halldaz meþan hinn sami byscop

ræðr fur-. þat scal rétt ef byscop [leyfir] at þar se kirkia

ger er eigi er aðr. oc hann leggi til þeirrar kirkio tiund af

þeim b0 . þott hon hggi aðr til annarrar kirkio. Heimilt a

byscop at taka tiundir fra kirkiom þott hann hafe aðr tii lagðar .

ef þær ero verr varðveittar en melt er. Nu hefir byscop ecki

um rétt. oc lætr vera sem aðr var. oc er honom rétt þa er

hann vill at scipta a annan veg . oc scipta eigi optarr en

um sinn.

44. þar^ er maðr a at giallda tiund ena meíri af fe sino .

þa scal hann virða fe sítt aUt til .vl alna a^ra. ok gialida iam

fríþa a^ra. af. sem þeir er virðir vóro. En þat ero VL alna

a/rar. kyr oc ær at þinglagi þvi sera þar er i þvi heraðe. fat

er la/^geyrir VL alnar vaðmáls. eða varar felldir nýir sva at

þeir se eigi verr virðir en vara. Eyrir gullz fur .CCC. alna.

tÆakaupi presta o.s.frv, QThorkel. cap. xlix) ;

— og 6) Ef menn vinna

fleira en þat sem lofat er á þeim dogum xv. o. s. frv. (Thorkel. sst.).
—

pessum kapítulum hlýtr aS vera skotið^ inn, l>ví j^eir eiga ekkert skylt

vi& tiundarlögin y og eru peir pví felldir hér úr, Thorkelin setr svo

saman í sinni útgáfu, a(y hann fellir þessa sex kapítula úr á pessum

staiy, og tekr saman pa& sem er á undan og eptir og setr í 43. cap.y

si&an hefir hann 44. og 45. cap. nýmœli Magnús biskups Gizurarsonar

og um misseristal
, eptir konúngsbók (sbr. Finsens Grágás bls. 36— 37j.

— par eptir fylgir paú" sem hér er skotiif inni, og er pa& taliiT cap.

46—49.

i) upphafsstafr rauibr, og dregib í gult, stafrinn sjálfr i miana lagi;

ey^a fyrir stuttri fyrirsögn, sem þó hefir aldrei ritut) veri^ (sbr. Thorkel.

cap. xLiii, bls. 162).
— Mjög vir^ist jþa"& líklegt, ai5 þessi grein og allar'

eptirfarandi (§ 42—47) sé nýmæli, og heyri ekki til statútunnar upphaflega.

2) stoli, á spázíu i skinnb. meif nokkru ýngri hendi, hinni sömu sem

rita& hefir pað sem stendr viiy niTurlag tiundarlaganna i pessari bók

{sjá bls. 99 i athgr.), og œtla eg fá hönd vera frá 14du öld.

3) í iitgáfu Thorkelins er J^essi klausa silbari hluti i 49. cap. (bls. 172).

Vií) þessa klausu sbr. Grágás i Festa þætti eptir skinnbókinni í ÁrnaMagn-
xissonar safni (konúngsbókin hefir ekki þenna kafla) ; sjá útg. Arna Magn.
nefndarinnar cap. 55, i, 379j Fins. útg. cap. 144, bls. 30—31.

Dipl. Isl. I. B.
.

7
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CDork vegin brennz silfrs er iofn við eyri gullz. CDelracka

sciun .VL oc lamba gæror .vl þat er huartueggia logeyrir.

45. J' þat vetti. at ec em buinn at taka við tiund þeirre.

oc qveþa a huer tiund er. oc N^ scylldi giallda. oc queða a

hue mikil er. Ec se hann eigi her cominn i Ipgeindaga stað.

oc engi þann mann er gialldi þui halldi up fur hann. hefi ec

her. No logsianda til með mer at sia giaild ef boðit veri.

Nef[n]i ec mer þessa vatta. J þat vetti. at ec stefni . N° um

þat er hann helldr. N^. tiund fur mer. ec tel hann eiga at

verða sekian fur þat .vl ODorkom . oc giallda tvennom gioUd-

um þann luta tiundar er ogolldinn er sua sem buar virða.

stefni ec til giallda oc til utgpngo um fe þat allt saman ala^g

oc innstoða. stefni ec honom til þings . vsque^ . oc stefni ec

Ipgstefno. stefni ec i Ipgeindaga stað réttum.

Fimm bua scal qveðia a þingi þaðan fra er hann stefndi.

46. Sva^ er melt i logum at maðr scal þar gialda alla

tiund sina sem hann er i vist um ha^stit. þa er scipt er

tiundum. En ef þar er engi samqvama i þeim repp sem hann

er vist fastr til þess at scipta tiundum manna . þa scal þar

giallda sem hann er vist fastr um CDarteins CDesso. oc scal

sa maðr iafnan giallda tiund af féno . sem Ipgraðandi er fiarens.

47. Ef-* maðr hefir omaga eyri at varðveita þann er hann

tekr voxto af. oc scal hann þat fe allt tiunda er undir honom

er. sem þat er hann átti^ áðr^.

i) lítill wpphafsstafr^ rita&r með bleki, en ey&a látin eptir fyrir nokk-

urri fyrirsögny sem pó hefir aldreiritu& veri&; % útgáfu Thorkelins L.cap.

Her segir um sakir oc fjarsokn. oc tiundarhölld fyrri manna.

2) þetta or^ kemr opt í skinnbókinni (t. d. í Grágás) , og þýi^ir: aí)

nokkru sé úr sleppt, sem rilarinn ætlast til aib fyllt sé eptir öi&ru; liklega

^aefir hann vitaib til annars handrits , sem hefir haft í stefnunni þaí) sem

hér er fellt úr, og hefir hann ætlazt til aí) fylla skyldi eptir því.

3'j upphafsstafr blár, og dregiib í gult og rautt, ekki stórj eyi^a fyrir

stuttri fyrirsögn, sem J)ó aldrei hefir ritu^ veriib; í íitg. Thorkehns er þetta

ni'í^rlag 50. cap.

4) upphafsstafr rau^r, og dregií) í grænt og gult, nokkU(5 stór; ey(6a

fyrir stuttri fyrirsögn, er 'þó hefir aldrei rituib verit).

5) sbr. A, § 23, og hér § 25.

e) hér er skilin eptir mestöll bla&si&an au& % skinnbókinni (SO lina
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Eptir skinnbók í safni Arna Magnússonar Nr. 346 í Fol. —
Jjessi skinnbók er í nokkub aflaungu íjögra blaba broti, meb ágæt-

lega settu og ekki mjög bundnu letri. þar eru 31 og 32 línur ú

blabsíbu og ritab í heilum línum en ekki í dálkum; er skipt í

kapítula meb raubu letri í fyrirsögnum og upphafsstöfum raufeum

eba grænum. í bók þessari eru nú alls 85 blöí), og er þar á:

1) brot úr Járnsíbu, sem er konúngseibr, lendra manna og

bænda, og hefir þessi bók verife ein af þeim, sem hefir haft upphaf

Járnsífeu sem inngáng til Kristinréttar Arna biskups. og munu slík

handrit vera upp komin á árunum 1271—1280. Hér fylgir þá

einnig: 2) Kristinréttr Arna biskups, og er þar upphafsstafr ekki

stærri en vib kapítula skipti, en meb allnýrri hendi er hér ritub

kapítulatala á spázíu, og eru hér taldir 34 kapítular í þessum

Kristinrétti. 3) Kristinréttr hinn forni eba þorláks og Ketils, meb

stórum upphafsstaf, og fyrirsögn : „her hefr kristinna laga þatt enn

forna". Kapítulatala er sett á spázíu meb sömu hendi og ábr.

í enda á 10. kap. eptir þeirri skiptíngu sem hér er (sbr. Thorkel.

útg, cap. 35; Fins. Grágás cap. 17) stendr: „Sua setto þeir ketiU

byskop oc thorlakr . byskop . at rabe 0zurar erkibyskops . oc sémundar.

prestz. oc margra annarra kenne manna"
;

er því aubsætt
,

ab hér

hefir endab Kristinréttj eptir þess manns ætlan sem ritabi; en þar

rúm á fyrra dálki, og allr sí&ari dálkrinn, sem er reglaiTr ni&r i 37

linurj. A nœstu bladrsi^ru (23) byrjar Árfa páttr í Grágás ,
me& sömu

hendi. A fremra dálkinum, rétt fyrir neytan par sem tiundarlögin hœtta,

eru ritad'ar fyrst fjórar, og svo me& litlu miUibili aptr tvær linur, með'

nokkuf krókóttri hendi, er litr út til a& vera frá fjórtándu öld, petta:

Ragnilldr a
j minum gar^e . h[alft]. x. hundrat j gripum [ [. . ij.

tiger h. [hundraiba?] ok h. [halfaPJ ^oxk — á spázíu me<T sömu hendi

útundan linunni, en ekki vísað' inni] .
| j karnsa. ccc. ok .xx.

j skaga

paurtura. xm. hundrut.
|

ok .xiiij. aura . fiogur kugilldi. xx. hundrut

voru
I

at benedikt bré(&r sinum .ccc. j gripum. |

Eirikr niall . halfan .v. tug hvndra^a. eru þat allt
|
vara nema .x.

kugilldi.

pó ekki ver&imeð'vissu sagt, hvernig á pessari áritun standi, pá er pó

audisœtt a& hún er úr Húnavatns sýslu, pvi hún nefnir jariTir par^ má

paraf rá&a
,
a& bókin hafi verið" i Húnavatns sýslu nálœgt miiTri 14.

öld eiTa fyrri, hvort sem Benedikt pessi sem nefndr er kynni vera Bene-

dikt Eolbeinsson, e&a ekki.

7*
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eptirfylgja: 4) Tíundarlögin, þaii sem hér eru prentub (skinnb.

bls. 42—47); er þeim hér ab eins skipt í 3 kapítula ,
sem hin

umgetna síbari hönd hefir tali?) cap. XI—XIII í Kristinrétti. Vib

enda tíundarlaganna hefir hérumbil hálf blabsíba verib aub, en á

næstu blabsíbu byrjar: 5) Jónsbók, og nær hún yfir bls. 48— 160

í skinnbókinni. 6) Réttarbót Eiríks konúngs um erindi þorláks

lögmanns [1294], og er sleppt dagsetníng; 7) Eéttarbót Hákonar

konúngs um konúngsmenn þá sem brotlegir verba á íslandi o. s. frv.

[23. Juni 1305], og er sleppt upphafi og nibrlagi ; 8) Réttarbót

Hákonar konúngs um stefnur til Noregs o. s. frv. 14. Juni 1314;

9) síbast er kapítuli um byggíng á konúngsjörbum, sem skipab er

í réttarbót Eiríks konúngs (1294 § 50) ab skuli vera í lögbók.
—

J>á er ein blabsíba aub, og hefir bók þessi h'klega aldrei lengri

verib ;
en á skinnblabi þar aptanvib eru tvö ræbuform

,
annab til

ab sitja hérabsþíng, en annab til ab segja því upp; einnig form

til ab nefna menn til Öxarár þíngs ;
er þab meb nafni Eiríks

Torfasonar, konúngs-umbobsmanns milli Hvítár og Hitarár, og

má þar af rába ab hann hafi bókina átt. þessi Eirikr var sonr

Torfa í Klofa, Jónssonar, Ólafssonar, Loptssonar hins ríka
, og

mun hafa verib sýslumabr í Mýra sýslu á fyrra hluta sextándu

aldar ; bjó hann í Klofa eptir föbur sinn, en Jaorsteinn bróbir hans

bjó í Hjörsey á Mýrum. A árunum 1528—1544 er Eiríks Torfa-

sonar getib vib ymsa gjörnínga. Eptir hann finnst ekki hver bók-

ina muni hafa átt, fyr en Björn Jónsson á Stabarfelh, og frá hon-

um er hún kominn til Arna Magnússonar 1685
,

er hún síban

köllub Stabarfellsbók (^jCodex Stadarfellensis", Thorkelin). Eptir

ritshætti og handarlagi ab dæma, mun hún varla vera yngri en

hérumbil frá 1330.

1. |>at^ er mélt i legum uarum at allir menn skulo tiunda

fe sitt allt a lande her legtíund.

þat er logtíund at sa maðr skal gefa vi. alna eyre . er

hann áá. tivtogo feár. vi. alna aura.

Sa maðr er hann áá .x. vi. alna aura fyri vtan fá^t sín .

, i) fyrirsögn hefir verib meb raubu letri, nær Jjví heil lína, en er nú

skafib út. Upphafsstafr sem í stærra la.gi fyrir kapítnla, grænn og raubr ;

á spázíu er sett meb miklu njjari hendi (^frá 17. öld) ,,cap. xi.", svosem

i Kristinretti J)orláks og Ketils.
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hvers dags bunínG. skulldlaust. sa skal gefa alin vaðmals eða

uUar reyfe þat er .vi. gere hespu eða lambs géru.

En sa er áá .xx. aura. scal .11. alnir.

Cn sa er áá .xl. skal .iij. alnir.

sa er halft .C. áá. skal iiij. alnir gefa.

En sa er áá. atta tego skal .v. alnir.

En sa er a tivtego skal .vi. alnir.

2. |>at fe þarf eigi til tiundar at uírða. er aðr er til guðs

þacka lagt. hvart sem þat er lagit til kírkna eða til brua. eða

til salu skipa. huart sem þat er i laundom eða lausom a/rum.

Prestar þurfo eigi at tiunda þat fe . er þeir eígo i bokum eða

messo kléðum. ok þat alit fe er þeir hafa til Guðs þionostu.

tiunda skulo þeir annat fe.

3. Búss afleifar þarf eigi at tiunda of vár ef hann helldr

bue síno. En ef hann bregðr buí . þa skal hann tiunda.

4. Ef maðr áá Goðorð. ok þarf hann eigi þat til tíundar

at teléa. vellde er þat eh eigi fe.

5. Béndr allír skulo tiund géra. þeir er þingfarar kaupe

eigu at gegna af fe sinu skulldlauso . eigi skal umogum fe

étla þott eigi fram at féra. En þott hann eigi minna fe . en

hann gegne þingfarar kaupe . ef hann áá .x. aura skuUdlausa.

ok skal hann þa tiund af g0ra. huart sem hann er bonde eða

griðmaðr . nema hann eige þa umaga. er hann skyle a uerkum

sínum fram féra.

6. Rett er at þeir allír þigge tiund . er eigi skulo giallda.

7. Jafnt skulo konur giallda tíund sem karlar.

8a. Samquamur skulo menn eíga of haust í repp huerí-

um. eigi fyrr eN .iiij. uikur lifa sumars . ok skipta tiundum.

Skípt skal tiundum drottins dag enn fyrsta i uetre . fím menn
skal til taka í Repp hverium at skipta tíundum ok matgiefum
ok seá eiða at monnum . þa er bazt þickía til falldnir. huart

sem þat ero béndr eða griðmenn. ok skulo þeir s^kía menn
of laga afbrigð.

8b. Skylldr er huerr maðr til þeirrar samquamo at koma
er hann áá tiund at gera . eða senda annan mann fyri síc .

þann er legskílum hallde upp fyri hann ok hand sol se at

þiggiande . ef hann kemr eigi sealfr . fyri miðean dag . ok enge
maðr af hans hende . þa uerðr hann sekr um þat .iij. CDork-

om. ok skal hann þa tíund giallda. sem skípt verðr a hendr
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honum . þar skal fe manna telea . hue mikit er . ok skal uirþa

lond ok lausa aura. til VL alna aura. þat fe er at fardegum

var skulld laust.

9. sealfr skai huerr virþa fe sítt. ok telea ok þa er

hann hefír talít fe sítt. ok virt þa skal hann taka boc i hend

ser. eða cross. ok nefna uatta. at þuí uétte . skal hann qveða.

at ec uínn eið at boc . ok sege ek þat Guðe . at ec áá sua

fe . sem ec hefe nu taht . eða minna. En ef hann uiU eigi

eið uínna. þa er hann er beiddr. þa uerðr hann sekr um

þat .xij. merkum. þa er hann beiddr er hann erbeðinn. hans

tala skal standa áá fe seálfs. ok skal hann af þui góra tíund

nema hann suere til fíorðunge minna en se. Ef hann sverr

til fiorðunge minna en se þa verðr hann sekr um þat .xij.

merkum^ ok skal hann sva micla tíund gíallda sem samquamo
menn telea ok skípta a hond honum eiðlaust.

10. þar er maðr hefir eið svarðan. ok skal hann sva

tiund af gara. sem hann hefir til suarít. nema fe hans þverre

eða vaxe tívtagum þaðan fra er hann sor tíl. ok er honum

rett at fara til samquamo ok telea fe sítt. ok uinna eið^ ok

gora sua tiund af sem hann suerr til.

Nu ef fe hans uex tivtogum eða meíra. þa er honum

rett at fara til samquamo. ok segia til þess ok gora tiund af.

Nu ef repps menn hyggia at fe hans hafe meíra vaxit. eN

hann sege eða uile hann eigi fra segía. þott fe hans hafe

vaxet tivtogum .VL alna aura eða meíra. þa eigo samquamo
menn at gora honum orð . at hann kome til samquamo ok

uinne eið íit fe síno i annat sínn . Cf hann uill eigi uinna eið .

þa er samquamo menn uiléa. þa verðr hann sekr um þat

.xij. merkum. ok er þat eiðfall. ok skal hann sua micla Líund

greiða sem samquamo menn telea. ok þeim gíallda sem þeir

raða áá at queðá.

11. f>ar er manne verðr eiðfall ok eígo repps menn soc

þa. huerr þeirra er uill. Sek þeirre skal stefna at legheimile

þess er sottr er. ok telea hann sekían .xij. morkum. ok queðea

i) þa er hann er beiddr, 6. v. skinnb., og er pvi bœtt vtít óvart úr

pvi sem á undan er komvtj si&an er dreyi& undir Jm& strik meHr öúrru

bleki, til merkis um að þa^ skuli ekki vera lesiif.

2) at, b. V. i skinnb. og skafi& út aptr, svo jiar er eyYa.
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til heímilis bua hans .v. a þinge. ef qiiiðr berr ai hann eið-

fallít. ok skal doinr déma .VLmerkr. þeim er sotte. eN aðrar

sex skulo fylgía annarre tiund.

12. Reps menn þeir er til ero tecnír. skulo skípta luiers

mannz tiund í fiora staðe . nema eyris tiund se eða minne .

þa er þo rett at hon huerfe i einn stað.

vm tiunda skipti*.

FíorþunG eínn tiundar skal gefa þurfa monnum. innan

repps . ok skípta þeim meíra til handa er meire er þorf.

13. Eige áá tíund or repp at gefa nema samkuamu

menn uerðe áá þat sattír. ok þícki þeim utan repps monnum
meire þorf.

14. í>at fe er gefa skai þurfa monnum. þat skal uera

í vaðmalum eða i vararfelldum . eða i vllu eða ggrum eða i

mat eða i kuikfe 0IIO oðro en rossum. þat skal golldít þeim

er við skulo taka ok fram komit at marteins CDesso. Ef þa

er eigi fram komít . ok uerðr þat tíundarhalld ok verðr sa sekr

vm þat .VL merkum er giallda skyllde. þurfa maðr sa er til

handa er skípt tiundinne . hann er aðile at sec þeirre . béðe

sékiande ok seleande. Sa er annarr aðile. er til [soknar] er

tekinn i reppínum . ok tiund skípte til handa þurfa mannínum.

Sek þeirre skal stefna heíman at logheimiU þess er sottr er.

ok queðea til bva .v. a þínge . þa er néstir ero stefnu staðnum.

15. |)eim er rett at stefna heima at sin. er tíund skipte

til handa þurfa mannenum . hínn fimta dag uikv . er fíorar

uikur ero af sumri. Ef eigi er aðr fram komín. Rett er at

hann taki þann dag uið vaðmalum til handa þurfa mannenum
ef hinn víli goUdít hafa. Eigi er hann skylldr at taka þa i

öðro fe nema hann uile. Ef eigi kemr þann dag fram. ok

skal sa maðr er til socnar er tekinn. ganga ut i tun at sín

eða sa maðr er hann selr sokína. ok nefna at þui uatta. at

hann er buenn at taka við tiundþeirre. er hinn skyllde giallda .

ok nefna hann ok queða áá. hue mikit er feít. ok hann ser

eigi þann mann er giailde hallde upp fire hann. En hann

skal nefna uatta i annat sinn. at þuí uétte skal hann segia at

1) fyrirsögn í [skb. me^ rau(bu letri ; upphafsstafr rau^br og svart

dregií) í.
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ek stefne honum . ok nefna hann. of þat er hann helldr hre

honum ok nefna þúrfa mannínn . ok tel ec hann sekian of þat

.VL CDorkum. ok giallda fíorðunginn tuennum gioildum. Sva

sem buar Yirþa . þann luta er vgolldinn ér . ef sumr er golld-

ínn. stefne ek til gíallda. ok til utgefnjgo of fe þat. ok queða

áá hvar hann stefnír til þíngs . ok stefne ek l0gstefnu. hann

skal nefna til bua .V. á þinge þaðan fra er liann stefnde.

vm byskups tiund hversv giallda skal*.

16. Annan fíorðung tiundar skal hafa byskup. I>at fe

skal vera i vaðmalum eða i varar felldum . eða i lamba gðrum .

eða i Gulle . eða i brendu silfri. þa er byskup ferr yfir fiorð-

ung. hann skal segia til at kirkív i repp hverium huerr við

þeim fiorðunge tiundar skal taka er hann skal hafa . þar er

mélltr eindage a þuí fe er menn eígo byskupi at giallda . hinn

.Y. dag uíku er fiorar uikur ero af sumre. at legheimiH þess

mannz er byskup bauð um at taka við fe þuí. Rett er þott

fyrr se golldít. En ef þa kemr eigi fram. þa skal sa er rettr

er sékiande ganga ut i tun at sín. ok nefna uatta at þuí at

hann er buenn at taka við fe þui. er hinn skyllde giallda. ok

nefna hann ok queða áá hue mikit feít er. ok hann ser eigi

þann mann er giallde hallde upp fire hann. ok rett er at

stefna sva of þenna fíorðunG tíundar sem um hinn er fyrr var

tínd. þat er honum ok rett at stefna siðarr of þat fe at leg-

heimile þess er sottr er . þess a hann ok kost [at segia] bysk^

upi. ok lata hann heímta sem hann uill.

vm kirkiutiund^.

17. Nv ero eptir tuér fiorðungar. þat er half tiund huers

mannz. þat fe skal legía til kírkív. sua til hverrar kírkíu sem

byskup skiptir til. ok reiða þeim í hond er kirkív þa uarðueitir .

er tiundenne er tii-* skipt hann skal kaupa at preste tíþer.

Sva sem hann ma við komaz. ok aðra lute til kirkív þurftar.

sem feít uinnz til. Sva skulo menn giallda tíund af ollum

i) fyrirsögnin meh rauibu letri; upphafsstafr grænn og rauí^r.

2) fyrirsögn me^ rau<bu letri; upphafsstafrinn grænn og raut)r.

a) er b. V. skb.j og dregid' í striky a^y pað' skuli ekki lesa.
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béíum til kírkna sem byskup hefír skipat hverigir sem a bol-

stöðum bua.

18. Bonde sa er [a] kirkívbé þeim byr. er tiundinne er

til skipt. hann er rettr heímtande. ok seleande sakar þeirrar.

ef hann uíil. En ef hann uíll eigi. þa er rettr aðile sakar

þeirrar. sa er kirkíunne þíonar. Sa er tii kirkiu þurftar uíll

feít hafa.

19. FiorðunG annan tíundar er tiþír skal með kaupa.

hann skal giallda í uaðmalum. eða i varar felldum. eða i

lamba gérum. i gulle. eða brendu silfri.

20. En annan fiorðunG tíundar. skai giallda í uaxe eða

i uiðe . eða tioro. eða í reykelse eða lereptum enskum. þeim
er héf se tii kirkív buníngs. sua sem getr at kaupa með uað-

malum i heraðe þui. llett er þott vaðmal eín se golldín.

21. |>at fe skal golldít it seínsta. hinn fimta dag uíkv.

er .iiij. uikur ero af sumre. En ef eigi kemr þa fram. þa

skal sa er heimtande er. stefna þann dag um i tune a kirkív

bénum . þeim er tíundín a til at hverfa. ok sékía sva sem um
aðra tíund hann skai stefna sinne stefnu um huarn fiorðunG

ok lata varða .yl merkr. i hvarum tueggia stað halidit. Rett

er at stefna einne steínu of baða fiorðungana ok fylgía þa eúi

alogin. þui at einn er aðíle at baðum.

22. Rett [er] at stefna heiman til varþinga. of tiundar

mal. þar er menn ero samþínga. ok sékia þar i dom. ef hinn

er þar er sottr er'. Ef lyst er a þínge of tíund. þa skal

queðea heímihs bua .v. þess er sottr er.

23. Ef umaga>yre hefir maðr at uarðueita. þann er liann

tekr uoxtu af. ok skal hann þann luta vaxtarens tíunda er

undír hann berr sua sem þat fe er hann atte aðr.

24. Jsienzkír menn skulo allir tiunda fe sítt. En utlendir

menn ero eigi skylldir at tiunda her sítt fe. aðr þeir hafa

her uerit
.iij. uetr. nema þeir gore bu fyrr. þat vár skulo

þeir g0ra tíund . er þeir gora bu ok þau missere epter. En
ef varir landar fara heðan . ok eigu þeir fe epter. ok skal sa

maðr giallda tíund af er varðueiter þat fe. En of þat fe er

i) hér hefir skrifari skinnbókarinnar án efa hlaupi& yfir petta: ,,J)ó

er rétt um biskups fjórbúng at sækja þótt sá sé eigi þar er sóttr er",

shr. pó § 33.



106 TÍUNDARLÖG ÍSLENDÍNGA HIN FOKNU. 1096.

hann heflr bret með ser. ok er honum eigi skyllt at giallda

her tíund af þui þótt hann se all lenge a bret. eíi ef hann

kemr ut híngat skal hann þa gíallda tíund af þui fe er hann

hefír ut haft með ser. Enn nésta uetr er hann kom ut aðr

um sumarít. Ef maðr kemr ut híngat . ok hefir fe hans uaxít.

eða hann heflr eigi fyrr eíð at unnít. hann er skylldr at uinna

eið at fe sínu. Ef menn biðea hann.

25. Ef híii eigu fe saman. ok skal karlmaðr uinna eið

fire fe þeirra beggia. Ef karlmaðr ok kona eigu fe saman.

þott þav se eigi híuna. ok skal karlmaðr uinna eið. Ef karlar

eígo fe saman . ok er rett þott annarr uínne þar eið at. Ef

þeir metaz við . ok uíll huarge uinna eið . ok er sok uið huarn-

tueggía. Sa maðr skal eið uinna fire fe huert sem lagraðande

er fiarens.

26. En ef U0xto berr undir mann . af fe þess mannz er

erlendis er. ok skal hann þat fe tíunda sva sem va^xto bére

undír hann af umaga eyre.

27. |>ar skal maðr tiund gera. i þeím repp ^em hann

áá legheímile í þau missere. hvarge er fe hans er.

28. Rett er at séttaz a tíundar mál meðan eigi er stefnt

vm. þo er rett at séttaz áá. þott stefnt se vri. ok skal eigi

meira niðr falla alaganna eN halft. Ef maðr tekr mínne satt

eN .iij. ClOerkr. ok varðar honum þat .iij. marka sect. oc áá

sa S0C er uíll.

29. Ef tiund gelidz eigi heima i heraðe. enda er eigi

stefnt vm . þa er rett at lysa it nésta sumar epter áá alþínge.

Jnnan repps menn eigu at lysa fausto dag ok þvatt dag um
tiundar mal ok þeir menn er af þeim taka. Ef repps menií

hafa eigi fíre helgína lyst. þa er rett epter helgína. hverium

at lysa er uíll . unnz domar fara ut . Sa er lysa uíll . hann skal

ganga til legbergís. ok nefna uatta at þui uétte skal hann

queða. at ec lyse soc a hendr honum . ok nefna hann vm þat

at hann hafe halldít þeim fiorðunge tiundar. ok queða áá

huerr sa ér. tel ec hann sekían vm þat .vl merkum. ok

giallda þann luta tuennum gíelldum er vgoUdinn ér. sem buar

uírða. ok queða áá. huar hann lysír til doms . lyse ek l0glysíngu.

30. j>ar er maðr lysír um tíund. hann skal queðea til

heímilís bua .v. þess er sottr ér. En þar er maðr stefnír

heíma um tíund. hann skal kueðea .v. bua áá þínge. þa er
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néster ero stefnii staðnum. Enge er ruðning of þa búa. nema
leíðar lengð.

31. Eigi skal spell meta a tíundar malum. ef rett er

hofðut S0kín.

32. Ef maðr tekr gagnsec i gegn tiundar male. ok áá

eigi at meta þa S0c nema hon se fiorbaugs sok eða meíre.

meta skal ef tíundar S0c er.

33. |>ui at eíns skal lysa a þínge . ok sekía et sama

sumar of tíund ef sa er a þínge er sottr. er. Rett er at sékía

of byskups fiorðung . þott sa se eigi a þinge er sottr er.

34. Eigi skal tiundar S0c fyrnaz'. helldr eN onnur fear

heímtínG. Ef maðr gelldr eigi tiund en fyrsto missere þa er

hann atte at giallda . þa skal stefna at logheimíle . þess er

sottr er. eða lysa a þinge.

35. þar er maðr stefnír heiman at sín enn fimta dag
uiku . er fiorar vikur ero af sumri . of tíund . ok a domr at

déma at giallda i þeim stað enum sama innstéðv ok VL merkr

alaga. þeim skal déma .iij. merkr er sékir. eN aðrar
.iij. skulo

fylgía þeim fiorðunge tiundar er stefnt var vm.

36. En ef stefnt er at logheimili þess er sottr er. ok

skal þar þa déma . ok giallda innstéðu ok al0g . fíortan nóttum

eptir vapna tak.

37. En ef lyst er a þínge . of tíund ok a domr at dáma.

at giallda innstéðu ok al0g. at l0gheimiU þess er sottr er.

fíortan nottum eptir uapna tac.

38. En of uitne^ oll þau er her fylgía ok utlegðír. þa
skal déma vl alna aura.

39. t>ar skulo menn giallda tiund alla. er í uist ero um
haustít. þa er skipt er tiundum . Cn ef eigi er samquama átt

í þeim repp . at þuí . þa skal hann þar giallda tiund . er hann
er uist fastr marteíns CDesso . ok skal sa maðr auallt gíallda

tíund af fenu. er lograðande er fíarens.

40. Ef maðr helldr bue sínu. ok skal tiunda matar af-

ganG. ef meire er. eN uétt hafe híuna hvert. ok sua heyía

afgang. ef fornare ero eN uetrg^mul-^

i) í skb. rita&: fyrnat.

2) pannig skb., cn pó nokkuú- ógreinilega, á a(t vera vitte (víte = févíti).

í) hér hefir ekki meira rita?) verib, og er nær því hálf blaibsiiba auí) í
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D.

þessi afskript tíundarlaganna er eptir skinnbókinni Nr. 351.

Fol. í safni Arna Magnússonar. þessi skinnbók er í stóru fjögra

blaba broti, ritub í tveimr dálkum, og eru 30 línur á blabsíbunni.

Höndin er ágætlega sett og ritgjörb vöndub ab öllu
,

nieb raubu

letri í fyrirsögnum og upphafsstöfum raubum, grænum, gulum eba

bláum; þar sem mest er haft vib, eru dregnar myndir í upphafs-

staíina. Á þessari bók er: 1) Jónsbók, og er hún merkileg ab

því, ab hér er sleppt úr bókinni konúngserfbum, eba þeim kafla, sem

í útgáfum Jónsbókar er tahnn 3.— 11. kapítuU í Kristindómsbálki;
—

2) réttarbætr nokkrar, og er ýngst þeirra ré 'iarbót Hákonar

konúngs 14. Juni 1314; — 3) Kristinrettr Arna biskups, og þar

meb nokkrar biskupa og erkibiskupa statútur;
— 4) Kristinréttr

hinn forni ebr þorláks og Ketils. Eptir því sem hér hagar til

kapítula skiptíngUj þá er hann í 26 kapítulum, og seint í 26. kap.

eru niburlagsorbin : ^^sva settu þeir Ketill byskop ok þorlakr byskop .

at Rábi ðza/'rar erkibyskup[s] . ok Sæmundar. ok margra kenni

manna annarra kristinna laga þatt sem nu war vpp sagt". þar

eptir kemr í sama kapítula greinin (^um líksöng" (Thorkel. útg.

cap. XLVI; Grágás útg. Vilh. Finsens § 262); síban fylgir ,^um

vapnaburb í kirkiu", og er þab hér 27." kap. (sbr. Thorkel. cap.

XLVIII, Finsen §263 og 266). þar r.æst koma: 5) Tíundar-

lögin, þauerhér fylgja (bls. 214—220 í skinnbókirni), og eru þau

talin sem kapítular í Kristinrétti (28—35) ;
— 6) Statútur erkibiskupa

og biskupa allmargar, og er seinust þeirra statúta Gyrbs ívarssonar

Skálholts biskups um heytoll, 1359; — 7) þareptir kemr Sættar-

gjörb Magnús konúngs og Jóns erkibiskups, og réttarbætr og kon-

úngabréf ekki allfá
,

en seinast þeirra er bréf Magnús konúngs

Eiríkssonar um okr og tíundir 1353
;
—

8) seinast í bókinni

eru reglur um Lögbobníng ,
stefnur o. s. frv.

,
en á seinustu blab-

skinnbókinni ,
en á næstu blaibsibu byrjar Jónsbók Magniis konimgs laga-

bætisí en á þcim hluta blabsibunnar, sem aubr er, hefir Arni Magnússon

ritab frambald þab sem stendr í skinnbókinni frá Belgsdal (A.Magn. 347.

Fol.) og tvær klausur a'^rar úr kristinrétti
, sem koma nest eptir i sömu

bók, er þab um eindaga á tíbakaupi presta, og um sektir fyrir vinnu á

hinum meiri helgidögum (sbr. Thorkelins iitgáfu af Kristir.rétti ]þorláks og

Ketils cap. xlix, bls. 170— 172).
—• Eptir því sem fyr var getib ætti grein-

irnar 39 og 40 í C ab vera nýmæli (sbr. bls. 85 athgr. 1 og bls. 97. athgr. 1).
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sí?)u er nær því heill dálkr aubr
;

er því sýnilegt ab bókin hefir

þar verib á enda, og er alls 266 blabsíbur.

Um aldr handrits þessa er aubsætt, aí) þab getr ekki eldra

verib en 1359
; aptr á móti er þab svo vandab ab öllu og merki-

legt, ab þab hlýtr ab vera ritab nálægt þessum tíma, og set eg

þab því til hérumbil 1360. Arni Magnússon kallar bók þessa

Skálholtsbók hina eldri og betri (A. Magn. 435. 4to. bls. 131).

Innan á fremra spjaldib er h'mdr sebill, og hefir Arni ritab þar á:

jjkom frá Ormi Dabasyni 1721". þetta þýbir ekki
,

ab bókin sé

komin úr eigu Orms, heldr úr láni frá honum, og get eg þess

af því, ab þetta hefir stundum villt menn. Ormr Dabason var

mikill skiptavinr Arna Magnússonar; hann bjó í Fagradal innraj og
var sýslumabr yfir Stranda sýslu (-j- 1744).

Eptir þessari bók hefir Arni Magnússon skrifab upp Kristin-

rétt hinn forna og Tíundarlögin , og snúib hvorutveggja á latínu;

þab handrit er nú í safni hans Nr. 352. Fol.

Agrip úr Tíundarlögunum , eptir því sem þau eru í þessari

bók, er prentab í Finn. Joh. Hist. Eccl.
i,

120—121, og ymsar

nýjar pappírs-e.fskriptir eiga einnig til þessarar bókar kyn sitt ab

rekja; Thorkelin hefir einnig mest fylgt þessari bók, næst eptir

Stabarhólsbókina (Nr. 334, sjá B hér ab framan) í útgáfu sinni

af Kristinrétti hinum forna og Tíundarlögunum.

vm tíimdargerð*.

1. í>at er mælt j lögum at menn skulii tíunda fe sitt

allir ai landi her Iðgtíund . þat er Iðgtíund at sa maðr skal

gefa .VI. álna eyri er hann ax tiutugu flár .vi. alna aura.

Sa maðr er hann ca tiu .vi. alna aura fyri vtan fðt sín

huers dags buníng skulidlaust. hann skal gefa alin vaðmoils.

eða vllar Reyfl þat er .vi. geri hespu. eða lambs gæru.

En sa er hann oi .xx. aura skal gefa tuær alnir.

En sa er hann ai .XL. aura. skal gefa .iij. alnir.

Sa er LX. aura ca hann skal gefa .iiij. alnir.

En sa er .Lxxx. aura ai hann skal gefa .v. alnir.

Sa er tíutigi aura ai hann skal gefa .vi. alnir.

i) fyrirsögnin meb raubu letri; upphafsstafr grænn, clregib í rautt,

ekki stærri en fyrir hverjum kapítula.
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2. |>at fe þarf æigi til tíundar at telia er aðr er til guðs

þacka lagit. huart þat er lagit til kirkna. eða brua. eða til

scalu skipa . huart þat er j Iðndum . eða j lausum aurum.

Prestar þurfo æigi at tíunda þat fe er þeir eigu j bokum

eða CDessokiæðum ok þat allt er þeir hafa til guðs þionostu.

tiunda skulu þeir annat fe.

3. Bwss afleifar þarf maðr æigi at tíunda of vcnr ef hann

helldr bui sínu. En ef hann bregðr bui. eða selr hann or

bui þat skal hann tíunda.

4. Ef maðr ca goðorð ok þarf hann þat æigi til tíundar

at teUa. velldi er þat en æigi fe.

5. Bændr allir skulu tíund gera þeir er þingfarar kaupi

eigo at gegna af fe síno skulldiausu. æigi skal omögum fee

ætla þott hann æigi fram at færa. En þott hann æigi minna

fe en þingfarar kaupi cn at gegna. ef hann cn .x. aura skuUd-

lausa. ok skal hann þa tíund af gera huart hann er bondi

eða griðmaðr . nema hann æigi þa omaga er hann skuli ca

werkum sínum fram færa.

6. Rétt er at þeir allir þiggi tíund er æigi skulu giallda.

7. iafnt skuki konur giallda tíund sem karlar.

vm hreppa skil ok eið at fe.

8 a. Samkuamur skulu menn eiga of haust j hrepp hueri-

um æigi fyrr en .iiij. vikur lifa sumars . ok skipta tíundum.

skipt skal tíundum drottins dag hinn fursta j vetri . fimm menn

skal til taka j hrepp huerium at skipta tíundum ok matgiöfum.

ok sia eiða at monnum þa er bezst þickia til failnir huart

þeir eru bændr . eða griðmenn . ok skulu þeir sækia menn of

laga afbrigð.

8b. Skylldr er huerr maðr til þeirrar samkuamu at fara

er hann ca tíund at gera. eða senda annan mann fyri sik.

þann er logskilum halldi vpp fyri hann ok handsöl se at þiggi-

andi. Ef hann kemr æigi sialfr fyri miðian dag. ok eíngi

maðr af hans hendi. þa werðr hann sekr vm þat .iij. CDorkum.

ok skal hann þa tíund giallda sem skipt werðr ca hönd hon-

um. þar skal telia fe manna hue mikit se. ok skal virða lónd

ok lausa aura til .VL calna aura. þat fe er at fardógum war

skuUdlaust,

9. Sialfr skal huerr virða sitt fe ok telia. en þa hann
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hefir talit fe sitt ok wirðt. þa skal hann taka bok j hðnd sér

eða kross ok nefna vátta at þui vétti skal hann kiieða at ek

vinn eið at bók ok segi ek þat guði at ek ca sua fe sem nu

hefir ek talit eða minna. En ef hann viU æigi eið vinna þa

hann er beiddr. þa werðr hann sekr of þat .xij. morkum. þa

er hann beiddr er hann er beðinn. hans tala skal standa cn

fe sialfs ok skal hann af þui gera tíund nema hann sueri til

fiorðungi minna en se. Ef hann suerr til fiorðungi minna en

se. þa werðr hann sekr of þat .xij. ODorkum. ok skal hann

sva mikla tíund giallda sem samkuamu menn teha ok skipta

01 hðnd honum eiðlaust.

10. i>íir er maðr hefir eið suarðan. ok skal hann sua

tíund af gera sem hann hefir til suarit nema fe hans þuerre

eða vaxi tíu tugum þaðan fra er hann sór til. Ef fe hans

þuerr tíu tugum þaðan fra er hann sór tii. ok er honum Rétt

at fara til samkuamu ok teUa fe sitt ok vinna eið at. ok gera

sva tíund af sem hann suerr til. Nu ef fe hans vex tíu tugum
eða meira. f>a er honum Rétt at fara til samkuamu ok segia tii

þess. ok gera þar tíund af. Nu ef reps menn hyggia at fe

hans hafi meira vaxit en hann segir. eða vili hann ecki fra

segia þott fe lians hafi vaxit tíu tugum eða meira . þa eigu

samkuamu menn at gera orð honum. at hann komi til sam-

kuamu ok vinni eið at fe sínu i^ annat sinn. Ef hann vill

æigi vinna eiðian þa er samkuamu menn vilia. fa werðr hann

sekr of þat .xij. CDorkum. ok er þat eiðfall. ok skal hann sva

mikla tíund giallda sem samkuamu menn telia ok þeim giallda

er þeir Eoiða at at kueða.

11. í>ar er manni werðr eiðfall. ok eigu hreps menn sðk

þa huerr þeirra er vill. Sok þeirre skal stefna at Iðgheimili

þess er sottr er ok telia hann sekian vm .xij. CDerkr. ok

kueðia til heimilisbua hans .v. ca þingi. Ef kuiðr berr oi hann

eiðfallit ok skal dómr dæma .vj. CTOerkr. þeim er sotti. en

aðrar .vj. skulu fylgia annarre tíund.

vm tíundar halld ok gialld^.

12. Hreps menn þeir er til eru teknir skulu skipta huers

manz tíund j f ora staði . nema eyris tíund se eða minni þa

i) leiíTrétt ) z {ok), skinnb.

2) fyrirsögnin me^ raubu letri; upphafsstafrinn grænh og dregit) í rautt«
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er Rétt at lion huerfi j einn stað . fiorðung einn tíundar skal

gefa þurfa monnum innan hreps ok skipta þeim meira er

meiri er þörf.

13. Eigi ca tíund or hrepp at gefa nema samkuamu menn

werði ai þat sattir ok þicki þeim vtan hreps monnum meiri þðrf.

14. þat fe er gefa skal þurfa monnum. þat skal wera j

Yaðmcalum ok j wararfelldum . eða j \llu eða j gærum j mat

eða kuikfe ollu öðru en hrossum. I>at skal golldit þeim er

wið skulu taka ok fram komit at ODarteins COesso. Ef þa er

æigi fram komit ok werðr þat tiundar halld . ok werðr sa sekr

of þat .vj. CDorkum er giallda skylldi. þurfa maðr sa er til

handa er skipt tíund . hann er aðili at sðk þeirre . bæði sæki-

andi ok seliandi. Sa er annarr aðili er til soknar er tekinn j

hreppinum ok tíund skipti til handa þurfa monnum. Sok þeirre

skal stefna heiman at heimiU þess er sottr er ok kueðia til

bua .V. ca þingi þa er næstir eru stefnu staðnum.

15. í>eim er Rétt at stefna heima at sín er tíund skipti

til handa þurfa monnum hinn .v. dag viku er .iiij. vikur eru

af sumri ef æigi er aðr fram komit. Kett er at hann taki þann

dag wið vaðmalum til handa þurfa monnum ef hinn viU þa

golldit hafa. æigi er hann þa skylldr at taka j oðru fe nema

hann vili. Ef æigi kemr þann dag fram ok skal sa maðr er

til soknar er tekinn ganga wt j tvvn at sín. eða sa maðr er

hann selr soknina ok nefna at þui vatta at hann er buinn

at taka wið tíund þeirre er hinn skylldi giallda ok nefna hann

ok kueða ca hue mikit feit er ok hann séR æigi þann er gialldi

halldi vpp fyri hann. En hann skal nefna vátta j annat sinn

at þui vetti skal hann kueða at ek stefni honum ok nefna hinn

of þat er hann helldr tíund fyri honum ok nefna þurfa mann-

inn ok tel ek hann sekian of þat ,vj. CTDorkum ok giallda fiorð-

unginn tuennum giðUdum sua sem buar wirða þann luta er

ogoUdinn er. ef sumr er goUdinn. Stefni ek til giallda ok til

wtgðngu of fe þat. ok kueða ca huar hann stefnir til þings .

ok stefni ek Iðgstefnu. hann skal kueðia til bua .V. oi þingi

þaðan fra er hann stefndi.

vm byskops tívnd ok eindaga n[efnu]'.

16. Annan fiorðung tíundar skal byskop hafa. þat fe skal

i) fyrirsögnin me"c:; raulu letri ; upphafsstafr rau(^r ok dregi'c^ blátt i.
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wera j vaðmalum eða j wararfelldum . eða j lamba gærum j

gulli eða j brendu silfri. þar er byskop ferr vm fiorðung.

hann skal segia til at kirkiu soknum j hrepp huerium. huerr

wið þeim fiorðungi tíundar skal taka er hann skal hafa. f>ar

er mælltr eindagi ca fe þui er menn skulu byskopi giallda hinn

.V. dag viku er .iiij. vikur eru af sumri. at logheimiU þess

manz er byskop bauð vm at taka wið fe þui. Rett er þott

fyrr se golldit. En ef þa kemr æigi fram. þa skal sa er Réttr

sækiandi er ganga wt j tun at sín ok nefna vátta at þui at

hann er buinn at taka wið fe þui er hinn skylidi gialida. ok

nefna hann ok kueða ai hue mikit feit er. ok hann seR æigi

þann mann er gialld þat gialldi . honum er Rétt þat at stefna

sua of þenna flörðung tíundar sem of hinn er fyR war vm
tínt. þat er honum ok Rétt at stefna siðaR of þat fe at lög-

heimili þess er sottr er. þess oi hann ok kost at segia bysk-

opi til . ok lata hann heimta sem hann vill.

vm kirkiu tivnd.

17. Nv eru eptir tueir fiorðungar þat er half tiund huers

mannz. þat fe skal leggia til kirkna. sua til huerrar sem

byskop skiptir til . ok reiða þeim manni j hond er kirk[iu] þa

warðueitir er tíundum er til skipt. Han[n] skal kaupa tiðir at

presti sua sem hann ma wið komaz . ok aðra luti til kirk[iu]

þurftar sua sem feit vinnr^ til. Sua skulu menn giallda tíund

of ollum bæium sem byskop skiptir til kirkna huerir sem ai

bolstoðum bua.

18. Bondi sa er a kirk[iu]bæ þeim byR er tíundinni er til

skipt . hann er Réttr heimtandi ok seliandi sakar þeirrar ef hann

vill. En ef hann vill æigi . þa er Rettr aðile sakar þeirrar lærðr

maðr sa er kirk[iu] þionar. ok til kirk[iu] þurftar vill feit hafa.

19. Fiorðung annan tiundar er tiðir skal með kaupa.

þann skal gjallda j vaðmailum. eða i vararfelldum . j
lamba-

gærum. eða j guHi ok brendu sylfri.

20. En annan fiorðung tiundar skal giallda j vaxi . eða

viði . eða j Reykelsi . eða j tiðru . eða j léreptum enskum þeim
er hæf se til kirkiu bunings sua sem getr at kaupa með vað-

malum j þui heraði. llétt er þott vaðmcul ein se goUdin.

i) ftannig } á líklega að" vera: vinnz.

Dipl. Isl. I. B. 8
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21. þat fe skal golldit hit seinsta hinn fimta dag viku

er .iiij. Yikur eru af sumri. En ef æigi kemr 'þa fram . þa

skal sa er heimtandi er stefna þann dag vm j twni ca kirk[iu]

bænum þeim er tíundin ai til at huerfa. ok sækia sua sem

vm aðra tíund. hann skal stefna sinni stefnu of huarn fiorð-

unginn . ok láta warða .VL CDerkr j huarum tueggia stað halldit.

Rétt er at stefna einni stefnu of baða fiorðungana. ok fylgia

þa ein alðgin. þuiat einn er aðili at baðum.

22. Rétt er at stefna heiman til vcarþinga of tíundar

mad ef þeir eru samþinga. ok sækia þar j dóm. ef hinn er

þar er sottr er. þo er Rétt of byskops fiorðung at sækia. þott

hinn se æigi þar er sottr er. Ef lyst er ai þingi of tíund þa

skal kueðia heimihsbua fimm þess er sott[r] er.

vm vtlendzka menn'.

23. Ef maðr hefir omaga eyri at warðueita þann er hann

tekr vöxtu af. ok skal hann þann kita vaxtarins tíunda er

vndir hann berr. sua sem þat fe er hann atti- aðr.

24. Jslendzkir menn alUr skuki tíunda fe sitt. en wt-

lendir eru æigi skylldir at tiunda her fe sitt. aðr þeir hafa

her werit .iij. vetr nema þeir geri bw fyrr. þat vair skulu

þeir gera tiund er þeir gera bw ok þau misseri eptir. En ef

vcarir landar fara heðan ok eigu þeir fe eptir ok skal sa maðr

giallda [tiund] af er warðueitir þat fe. En of þat fe er hinn

hefir ca brott með sér. ok er honum æigi skylU at giallda her

tíund af þui . þott hann se alleíngi ca brott. En ef hann kemr

wt híngat. þa skal hann giallda tiund af þui fe er hann hafði

wt með ser hinn næsta vetr eptir er hann kom wt aðr vm
sumarit^^. Ef maðr kemr wt híngat ok hefir fe hans vaxit.

eða hann hefir æigi eiða vnnit fyrr at. ok er hann skylldr at

vinna eið at fe sinu ef menn beiða hann.

25. Ef hiu eigu fe saman ok skal kari maðr vinna eið

fyri fe þeirra beggia. Ef karlmaðr ok kona eigu fe saman

i) fyrirsögn me'h rau^bu letri; upphafsstafr raucJr, og dregi'b i grænt.

2) tvískrifaí) í skinnbókinni.

3) jiott hann se, b. v. skinnb., og skilr si&an eptir hálfrar línu ey&uj

fiar hefir án efa átt aiT standa: [þott hann se] í göri^um austr, e'iTa því
um likt', sidan hefir veri^ dre(ji& svart i oriTin þott hann se.
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þott þau sé æigi hiona. ok skal karl maðr vinna þar eið. Ef

karlar eigu fe saman ok er Rétt þott annaR vinni þar eið.

Ef þeir metaz wið ok vill liuargi vinna eiðinn ok er sðk wið

huarntueggia. Sa skal eið vinna fyri fe huert er lögraðandi

er fiarins.

26. Ef vöxtu berr vndir mann af fe þess manz er orlendis

er . ok skal hann þat fe sua tíunda [sem þa] er vöxt beR vndir

hann af omaga eyri.

27. þar skal maðr tíund gera j þeim Repp sem hann ca

logheimiU þa^ misseri huar sem fe hans er.

28. Rett er at sættaz ai tiundar mcal meðan æigi er

stefnt vm. þo er Rétt at sættaz þott stefnt se vni. ok skal

æigi meira niðr falla alaganna en hálft. Ef maðr tekr minni

sátt en .iij. CDerkr. ok warðar honum þat þriggia CDarka sekt.

ok ax sa sðk er vill.

29. Ef tíund gelldz æigi heima j heraði. enda er æigi

stefnt vm. þa er Rétt at lysa hít næsta sumar eptir ax alþingi

at Iðgbergi. Jnnan hreps menn eigu at lysa fðstu dag ok

þuatt dag of tíundar mál ok þeir menn er af þeim taka. Ef

hreps menn hafa æigi lyst fyri helgina. þa er Rétt* eptir helg-

ina huerium er vill at lysa vnz domar fara wt. Sa er lysa

vill hann skal ganga til Iðgbergs ok nefna vátta. at þui vétti

skal hann kueða . at ek lysi sök oi hðnd honum ok nefna hann

of þat at hann hafi halldit þeim fiorðungi tíundar. ok kueða

Œi huerr sa er. tel ek hann sekian of þat .VL CDorkum. ok

giallda þann luta er ogolldinn er tuennum giðlidum sem buar

wirða ok kueða at huar hann lysir til doms . lysi ek Iðglysíngu.

30. |>ar er maðr lysir vm tíund . hann skal kueða til

heimiHs bua .V. þess er sottr er. En þar er maðr stefnir

heiman of tíund. hann skal kueða^ .V. bua ai þingi þa er

næstir eru stefnu staðnum. Eingi er Ruðníng vm þa bua.

nema at leiðar leingd.

31. Eigi skal spell meta ai tíundar mailum ef Rétt er

höfðut sðkin.

32. Ef maðr tekr gagn sðk j gegn tíundar maiH. ok ai

i) at lysa 6. v. skinnb., og er liklega ritvilla.

2) þannig skinnb. met) fuUum stofum.
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æigi at meta þa sðk nema hon se fiörbaugs sök eða meiri.

meta skal ef tíimdar sok er.

3B. Inii at eiiis er Eétt at lysa ai þingi ok sækia hít

sama siimar of tíund. ef sa er m þingi er sóttr er. ílett er

at sækia of byskops fiorðung þott sa se æigi ca þingi er

sóttr er.

34. Eigi skal tíundar sðk fyrnaz helldr en fiar heimting

onnur. Ef hann gelldr æigi tiund hin furstu misseri. þa er

hann atti at giallda. þa skal stefna at IðgheimiU þess er sottr

er. eða lysa at þingi.

35. I>ar er maðr stefnir heima at sín hinn .v. dagh viku

er .iiij. Yikur eru af sumri of tíund. ok ai domr at dæma at

giallda j þeim stað hinum sama jnnstæðu . ok .VL CíDerkr alaga.

þeim skal dæma .iij. CDerkr er sækir. en aðrar þriar skulu

fylgia þeim fiorðungi tíundar er stefnt war vm.

36. En ef stefnt er at Iðgheimili þess er sottr er. ok

skal þar þa dæma at giallda innstæðu ok alðg .xiiij. nottum

eptir vápna tak.

37. En ef lyst er þingi of tiund. ok ai dómr at dæma
innstæðu ok [alðg] at IðgheimiH þess er sottr er .xiiij. náttum

eptir vaipna tak.

38. En of viti ðll þau er her fylgia ok wtlegðir þar skal

dæma .vl ailna aura.

39'. þar skal maðr giallda tíund alla. er hann er
j vist

of haustit er skipt er tíundum. En ef æigi er þar samkuama

átt j þeim hrepp at þui . þa skal hann þar giallda er hann er

vistfastr COarteins ClOesso. Ok skal sa maðr aivallt giallda tíund

af fenu er IðgEaðandi er fiarins.

40. Ef maðr helldr bui sinu ok skal tíunda matar afgang

ef meiri er en vétt hafi hiona huert. ok sua heyia afgang. ef

fornari eru en vetrgðmul.

HieR segen vm sakeR ok fiar soknir ok tiundarhölld

fyrri manna^.

41. Nefni ek j þat vetti. at ek er buinn at taka wið tíund

þeirre er N^. at at giallda ok kueða ai hue mikit fe er . ok se

ek æigi þann er þui gialldi halldi vpp fyri hann. Ek nefni j

i) greinirnar .39— 42 erii liklega nýmæli.

i) fyrirsögnin met rau()ii letri; iipphafsstafr raiiíír, og dregiÍ! i blátt.
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þat vetti at ek steíni .n? vm þat at hann lielldr tíiind fyri

.N? ok tel ek hann sekian vm þat .VL mðrkum . ok giallda

tuennum giðlldum fiorðunginn sem buar virða. eða þann kita

tíundar sem ogolldinn er. stefni ek til giallda ok ^vtgðngu vm
fe þat . stefni ek til þings þess.

vm sakar giptir þeirra ok iðglysing^

42. Nefni ek j þat vetti at ek lysi sðk œi hendr .no at

hann hafi halldit þeim fiorðungi tiundar er hann oa at giallda.

tel ek hann sekian of þat .VL mðrkum . ok giaUda þann luta

er ogolldinn er tuennum giolldum sem huar wirða. lysi ek

till doms . lysi ek Iðglysing ok skal kueðia til heimilis bua .v.

þess er sottr er'^.

E.

Eptir skinnbókinni Nr. 347. FoL í safni Arna Magnússonar.

þessi skinnbók er í stóru fjögra blabi broti, eba htlu arkar broti,

rituí) í tveim dálkum á blabsíbu
,
meb skýrri og góbri settletrs

hendi, meballagi bundinni, og standa 32 línur á blabsíbunni. Skipt

er í kapítula, og eru upphafsstafir meb ymsum htum, raubir eba

grænir, eba bláir, og fyrirsagnir meb raubu letri,
en vib bálkaskipti

lögbókarj og þar sem nýir kaílar byrja, eru dregnar myndir í

stafina meb ymsum htum og meb mikilh vibhöfn. Bók þessi hefir

verib harbla vöndub á sinni tíb, en hefir ekki hlotib góba meb-

ferb, og er því blökk mjög og sumstabar nokkub sköddub, en þó

ahvíbast læsileg. Eptir ritshætti og handarlagi ab dæma mun skinn-

bók þessi vera ritub hérumbil 1370. pó er þetta einúngis fyrri kafli

i) fyrirsögnin meb raubu letri og upphafsstafrinn raubr, minni en á

öbrum stöbum. J>essi kapítuli er seinastr (li. cap.) í útgáfu Thorkelins.

2) hér er i stœrra lagi aiTgreiningar merki í skinnbókinni, og fylgir

þar á eptir pessi grein, er ekki heyrir til tiundarlaganna y pó hún sé

látin fylgja þeim í útgáfu Thorkelins :

Giðrtæki varðar .iij. [merkr]. RŒin. ok stuldr skogáng. ClOeið-

ing fiár ef .v. aura skaði er varðar ílðrbaugs garð . kwgiUdis

skaði skogáng . Voiðauerk varðar ecki ef bætt er innan

hortan natta sem buar virða.

fiar eptir koma biskupa og erkibiskupa statútur i skinnbókinni.
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bókarinnar, en sífeari hluti hennar (bls. 169—195) er meb ýngri

hendi, sem Norbmenn hafa ætlab vera frá mibri 15. öld, en kynni

þó vera frá lokum fjórtándu aldar efea þarumbil.

A hinum eldra kafla bókarinnar, sem hér er helzt um ab ræfea,

er 1) Kristinréttr Arna biskups, og vantar þó framanaf, svo brotib

byrjar í 26. kapítula; röí) kapítulanna er nokkub frábrugbin því sem

er í útgáfu Thorkelins, því þar er ekki þessarar bókar getib, og mun

hann ekki hafa nýtt hana vib þenna Kristinréttinn, þareb hún var

brot eitt. Vib enda Kristinréttarins er aubr þribjúngr dálks; en á

næstu blabsíbu þar á eptir (bls. 8—15 í skinnbókinni) er 2) yfirht

yfir alla kapítulaskipan í Kristinrétti og Jónsbók o. s.
frv., og sýnir

þab hvab upphaflega hefir verib ritab á bókinni
; þab er og merki-

legt vib yfirlit þetta, ab tala stendr meb hinni fornu hendi vib

hvern kapítula, og eru allar þær tölur indverskar eba serkneskar

(arabiskar), sem sumir kalla, en ekki rómverskar, sem tíbast var

svo snemma á öld, jafnvel þó til sé nokkrar fornar ritgjörbir ís-

lenzkar, frá upphafi fjórtándu aldar, eptir Hauk lögmann Erlends-

son og fleiri, um hina indversku talnafræbi. — Eptir yfirlitib hefir

hálfr dálkr verib aubr, en þá byrjar á næsta dálki: 3) Jónsbók

(bls. 15— 128 í skinnb.) og eru þar ekki réttarbætr settar í bókina,

en þab er einkennilegt, ab bókinni fylgir einskonar eptirmáh, sem

er jafnframt formáli til réttarbóta þeirra, er lögbók skyldu fylgja,

og er sá eptirmáli talinn hér 25. kap. í þjófabálki. 4) Réttarbót

Eiríks konúngs um erindi þorláks lögmanns [15. Juli 1294], en

engar fleiri réttarbætr fylgja hér lögbók ; kynni því vera, ab Jónsbók

væri ritub hér eptir bók frá hérumbil 1300. 5) Kristinréttr

hinn gamli (bls. 132—152 í skinnb.) og er honum skipt hér í 23

kapítula. I nibrlagi 23. kap. stendr : j^Sua settu þeir Ketill byskop

ok þorlakr byskop at rábi auzurar ærehibyskops ok sæmundar ok

margra kenni manna annarra kristins doms balk sem nu var tint

ok upp sagt'* ; og lýsa þessi orb því enn sem fyr, ab þar er Kristin-

réttr þeirra {)orláks biskups og Ketils á enda. þar næst fylgja:

6) Tíundarlögin, sem hér eru prentub, og byrjar fyrirsögn

þeirra meb raubu letri nebst á bls. 152 í skinnbókinni
,

rétt þar

sem Kristinréttr endar, en Tíundarlögin sjálf eru ritub á bls. 153-

158. í^au eru hér í því einkennileg, ab í þessu eina handriti þeirra,

af þeim sem nú eru kunnug á skinnbókum, er lítill formáli fyrir

þeim, sem segir hvenær þau sé lögtekin, og þab annab, ab formáli

þessi er ritabr sem kapítuU sérílagi, en þó ekki talinn sem kapí-
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tuli sér í handritinu, heldr er kapítulatölunni fram haldib þar sem

sjálf Tíundarlögin byrja, og eru þau þaban af talin sem 24—32.

kap. í Kristinréttinum. þar á eptir fylgja margar greinir ,
sem

taldar eru kap. 33—67 í Kristinrétti (bls. 158—168 í skinnb.) ;
er

þar fyrst ,jVm tibakaup presta" (Thorkel. cap. XLIX, bls. 170) og

sumt annab þar á eptir, sem ekki er prentab í útgáfu Thorkelins.

þab sem hér er tahb kap. 38—63 er prentab eptir þessari bók

aptast í útgáfu Vilhjálms Finsens af Grágás, bls. 235—252, og er

þar seinast ^jVm bobföstur" (þorláks biskups). Úr þessum kafla er

hér einúngis tekinn sá kapítuH sem segir fyrir um hina meiri tíund

(cap. 44. í skinnb.), og munu þessar greinir þó ekki hafa verib

í Tíundarlögunum frá upphafi. þar sem þessi kafli endar hefir

verib aubr nærfellt þribjúngr dálks, og endar þar hin forna hönd,

svo ab vera má ab bókin hafi í fyrstu ekki verib stærri.

Hinn síbari hhiti bókarinnar, svo sem hún er nú (bls. 169-

196) hefir inni ab halda ýmislegt úr fornum kirkjulögum; er þar

fyrst um prestastefnur (sbr. Norges gamle Love
lli, 307) , og þar

eptir nokkrar erkibiskupa statútur; er þeirra elzt Jóns erkibiskups

frá 1280, þar næst Eih'fs erkibiskups frá 1320 og Páls erkibisk-

ups frá hérumbil 1340; hún er ýngst af þeim sem hér eru, en

þó ekki seinust í röbinni.

Um sögu skinnbókar þessarar má finna nokkur rök af nöfn-

um þeim, sem ritub eru hér og hvar á spázíur. A 25. bls. stendr :

tjSteinunn Jonsdottir ca bokina hver hana tekur þa brennur hun

ca backi þeim"; á bls. 131: j^þessa bok a Steinunn Jons Dotter

ok er allvel thil komin"
;
á bls. 134 : jjþessa Bok a Loptur Arna-

son anno 1644. 7. ApriHs" ; og á bls. 136 : j,Arne Loptsson a

þessa bok (hver) hana tekur þa ". — Af þessu ræb eg,

ab Steinunn Jónsdóttir frá Svalbarbi hafi átt bókina á 16. öld, en

hún var, sem kunnugt er, dóttir Jóns Magnússonar á Svalbarbi

og kona Bjarnar prests, sonar Jóns biskups Arasonar; sonr þeirra

var Bjarni á Brjámslæk; dóttir Bjarna var þórunn, sem átti Loptr

Arnason í Sæh'ngsdalstúngu , Loptssonar, prests í Víbidalstúngu,

Pétrssonar, Loptssonar, Ormssonar, Loptssonar hins ríka. þessi

Loptr Arnason hefir þá átt bókina l(i44, ok Arni prestr í Alvibru

sonr hans eptir hann, fabir Jóns biskups í Skálholti. Frá Arna

presti hefir eignazt bók þessa Jón prestr bróbir hans í Saurbæjar

þíngum í Dölum (1657—1710); hann bjó í Belgsdal, og frá hon-

um segir Arni Magnússon ab bókin sé komin til sín hérumbil 1685
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eba 1686 (AMagn. Nr. 435. 4to. bls. 144). Síban er hún köllub

Belgsdals bók (jjcodex Belgsdalensis" Thorkelin).

Frá þessari bók eru komnar allmargar afskriptir af Tíundar-

lögunum, sem hittast í lagasöfnum og einstökum afskriptum manna

á mefeal á íslandi. ThorkeHn hefir hagnýtt hana ab nokkru leyti

í útgáfu sinni af Kristinrétti hinum forna.

Her segir Ym tiundargerðir at logum'.

þa er liðit var fra hingatburð vars
|

herra iesu christi CD. xc
ok vj. vetr

|

a sextanda ari byskopsdoms virðuhgs herrja Giz-

u[r]ar skalaholiz byskops var þesse tiu|ndar gerð logtekin . jfer

allt . jslandbæði| af lærðum monnum ok leikfolki sem| her fylgir.

Hversu menn skulo tíunda fe sitt^.

1. þat er mællt j logum at menn skulo tiunda fe sitt aUir

her a landi logtiund.

þat er logtiund at sa maðr skal gefa sex alna æyri a tuæJm

misseru[m] er hann a tiutigu fear sex alna a^a.

Sa maðr er hann a tiu sex alna aura fyri vtan fot sin

hvers daghs buning skulld laust sa skal gefa ahn vaðmals eða

vllar reyíi. þat er .vj. geri hæspu eða lambs gðru.

En sa er a .xx. aura sa skal
.ij.

alnar.

En sa er a .xl. sa skal þriar alnar.

En sa er a halft hunddrat sa skal fiorar alnar.

En sa er a Lxxx aura sa skal fim alnar.

En sa er [a] tiutigi aura. sa skal sex alnar.

2. í>at fe þarf eigi til tiundar at tæha. er aðr er tii guðs

þakka lagit. huart sem þat er til kirkna lagit eða til brua eða

til salu skipa huart sem þat fe er j londum eða lausum aurum.

Prestar þurfu eigi at tiunda þat fe er þeir eigu j bokum ok

j messu klæðum ok þat allt er þeir hafa til guðs þionostu.

tiunda skulo þeir annat fe.

i) þessi fyrirsögn stendr met) rau'feu letri i skinnbókinni bls. 152 nebst á

sí^ara dálki, en upphafsstafrinn rne'5 rau'bu efst á næstu bls. — I yfirliti

yfir efni bókarinnar, sem er rita(6 me^ sjálfri fornu hendinni (bls. 8— 15),

er þessi fyrsta j^rein ekki talin sem kapítuli sérílagi.

2) fyrirsögn met rau^u letri, og talan' (24) hjá, met) indversku tölu-

letri, til merkis um a^ þetta eigi a^ vera 24. kap. í Kristinrétti. Upp-

hafsstafrinn er grænn, á stærí) einsog fyrir kapítulum annarsta^ar i bókinni.
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3. Búss aíl^ifar þarf maðr eigi at tiunda vm var . ef hanii

hælldr bui sinu. En ef hann bregðr bui eða selr hann or

bui þa skal hann þat tiunda.

í. Goðorð þarf eigi til tiundar at tæHa. vælldi er þat eh

eigi fe.

5. Eigi skal vmögum fe ætla þo at hann æigi fram at fðra.

6. Rett er at þeir þurfa menn alHr þiggi tiundir er eigi

skulo giallda.

vm samkuamur'.

7. Samkuamu skulo menn æiga \m haust j repp hveri-

um eigi fyrr en fiorar vikur lifa sumars ok skipta tiundum.

Skipt skal tiundum drottins dagh hinn fyrsta j vetri . fim menn
skal til taka j repp hverium at skipta tiunðum ok matgipfum
ok sia æiða at monnum þa er bezt þikkia til falinir huart sem

þeir erv griðmenn eða bondr ok sðkja menn vm laga afbrigð.

8. Hverr maðr er skylldr at vinna æáð at fe sinu. þa er

hann er. xvj vetra gamall. Ænda skulo allir eið vinna a hveri-

um þrim vætrvm. Griðmenn skulo æið vinna fyri bonda æða

sialfældis menn . fyri þeim bonda er rett at þeir vinni æiðinn

er þeim monnum þikkir þat fullt sem til eru teknir at sia æiða

at maunnum j repp hverjum. Eru bandr skylldir at segia til

tiundar þeirra a samkuamu.

9. f>ar skal maðr giallda vartiund sem skipt er haust-

tiund hans. En ef þat er hvergi þa skal giallda þar sem hann

er vistfastr marteins messu.

vm eiða at fe sinu^.

10. Skylldr er hverr maðr til þeirrar samkuamu at fara

er hann a [tiund] at gera eða fa annan mann fyri sik þann er

logskilum halldi vpp fyri hann . ok handsaul se at þiggiandi.

Ef hann kemr eigi sjalfr fyri miðian dagh ok engi af hans

hændi þa verðr hann vm þat sekr þrim morkum ok skal hann

þa tiund giallda sem skipt verðr a hændr honum . þar skal tælia

fe manna huersu mikit fe hverr ca . skal virða lond ok lausa

i) fyrirsögn me^ rau^u
, og kapítulatala \ib (25), meí) sömu hendi;

upphafsstafrinn rau^r, a^ stær^b sem \ib kapítulaskipti.

2) fyrirsögn me^b rau^u letri
, en mjög má<6 (sbr. yfirliti<5 í skinnbók-

inni bls. 14); kapítulalalan (26) stendr á spázíu rae^ hinni fornu hendi,

Upphafsstafrinn dreginn upp meí) raui&u.



122 TÍUNDARLÖG ÍSLENDÍNGA HIN FORNU. 1096.

aura til sex alna aura ok skal þat fe virða er at logfardögum

var skulldlaust.

H. Sialfr skal hverr virða fe sitt. ok tælia. En þa er

hann hefir taUt fe sitt ok virt þa skai hann taka bok j hond

ser eða kross ok nefna vatta j þat vætti skal hann kvæða at

ek vinn æið at bok logæið ok segi ek þat guði at ek a sua

fe sem nu hefl ek talit æða minna. En ef hann vill eigi eið

vinna þa er hann er beiddr þa verðr hann sækr vm þat þrim

morkum en þa er hann bæiddr er hann er bæðinn. Hans tala

skal stand[a] sialfs. ok skal af þui gera tiund nema hann sværi

til fiorðungi minna en se. En ef hann sverr til fiorðungi

minna en se þa verðr hann sækr vm þat .xn. morkum ok

skal hann sua mikla tiund giallda sem samkuamu menn tælia

ok skipta ax hond honum æiðlaust.

12. |>ar er maðr hefir eið suarðan. ok skal hann sua

tiund af gera sem hann hefir til suarit nema fe hans þuerri

eða vaxi tíutigum þaðan j fra er hann hefir suarit ok er hon-

um rett at fara til samkuamu ok teha fe sitt ok vinna æið at

ok gera þar tíund af er hann suerr til.

Nu vex fe hans tíutigum eða mæira þa er honum rett at

fara tii samkuamu ok segia til þess ok gera þar tíund af. Nu

hyggia Repps menn at meira hafi væxit fe hans en hann seger

eða uiii hann ekki fra segia þo at fe hans hafi vaxit tiutigum

eða meira. þa eigu samkuamo menn at gera honum orð at

hann komi til samkvamu ok vinni æið at fe sino j annat sinn.

Ef hann viU eigi vinna eiðinn j annat sinn þar er samkuamu

menn vilia. þa verðr hann sekr vm þat tolf morkum ok er

þat æiðfall ok skal hann sua mikla tiund giallda sem samkuamu

menn teUa ok þeim giallda sem þeir raða ax at kveða.

13. þat er ef manni verðr æiðfaU ok eigo hrepps menn

sok þa. hverr þeirra er fyrst viU. Sok þeirri skal stefna at

logheimiU þess er sottr er. ok telia hann sækian vm þat tolf

morkum ok kueðia til heimiUs bva hans fimm a þingi. Ef

kviðr berr a hann æiðfaUit ok skal domr döma sex merkr þeim
er sotti. en aðrar sex skulo fylgia annarri tiund.

vm tiundar skipti a haust^

14. Repps menn þeir sem til erv teknir skulu skipta

i) fyrirsögn meí) rauibii letri, og þar hjá á spázíu forn kapítulatala (27)j

upphafsstafrinn grænn.
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hvers mannz tíund j fiora staði nema minni se en eyriss tiund.

en þa er þo rett at lion hverfi j æinn stað.

fiorðung einn tiundar skal gefa þurfamonnum jnnan hrepps

monnum þeim sem til vmaga biargar þurfu at hafa a þeim

misserum ok skipta með þeim . gefa þeim meira er meiri

er þörf.

15. eigi a tiund or repp at gefa [nema] samkuamu menn

verði a þat sattir. ok þikki vtan hrepps monnum meiri þorf.

16. þat fe er gefa skal þurfa monnum. þat skal vera j

vaðmahim eða varar f^lldum j vlhi eða j giprum . mat eða

kuikfe ollv oðrv en rossum. þat skal golldit vera þeim monn-

um er við skulo taka ok fram komit at marteins messu. Ef

þa er eigi fram komit ok verðr sa sækr vm þat .vj. morkum

er giaUda skylldi. þurfa maðr sa er tilbonda^ var skipt. hann

er aðih at sök þeirri . bæði sækiandi ok sæJiandi. Sa er annar

aðili er til soknar er tekinn j reppinum. ok tiund skipti til

handa honum. Sok þeirri skal stefna at logheimili þess sem

sottr er. ok kuæðia til bua fim a þingi. þa er næstir eru

stefnu staðinum.

17. þeim manni er rett at stefna heima at [sin] er tiund

skipti til handa honum. hinn fimta dagh viku er fiorar vikur

eru af sumri. ef eigi er aðr fram komit. Rett er at hann

taki þann dag við vaðmalum til handa þurfa monnum ef hinn

vill þa hafa golldit . eigi er hann þa skyhdr at taka j oðru fe

nema hann vili. Ef eigi kemr þann dag fram þa skal sa maðr

er til soknar er tekinn ganga vt j tun at sin eða sa maðr er

hann sælr sok ok nefna vatta at þui at hann er buinn at taka

við tiund þeirri er hinn skylldi giallda ok nefna hann ok kuæða

a hversu mikit feit er ok hann sær engan þann er giaUdi halldi

vpp fyri hann. Hann skal nefna vatta j annat sinn at þui vætti

skal hann kvæða at ek stefni honum ok nefna hinn vm þat er

hann hælldr tiund fyri honum ok nefna þurfamanninn ok tæl

ek hann sekian vm þat sex mörkum . ok giallda fiorðunginn

tuennom giolldum sua sem buar virða þann luta er vgolldinn

er. ef sumr er vgolldinn. stefni ek tU giaUda ok til vtgöngo

vm fe þat ok kveða oi hvar hann stefnir til þings ok stefni

ek lögstefnu. Hann skal kueðia til fimm bua a þingi þaðan
fra er hann stefndi.

i) þannig skinnb-j á aít vera: handa.
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vm byskops tiund hverso sókia skal*.

18. Aiinan fiorðiing tiimdar skal hafabyskop. þat fe skal

vera j vaðmahim eða j varafelldum eða j lamba giðruni j guHi .

eða j brendu silfri. þar er byskop fcrr. vm fiorðung skal hann

segia tii [at] kirkiu soknum j hrepp hverium hverr við þeim

íiorðungi skal taka er hann skal hafa. þar er mæUtr æindaghi
a fe þui er menn skulo byskopi gialida hinn fimta dagh viku

er fiorar vikur eru af sumri. at logheimili þess mannz er

byskop bauð vm at taka við fe þvi. Rett er þo at fyrr se

golldit^. Ef þa kemr eigi fram þa skal sa er rettr er söki-

andi ganga vt j tun-' at sin ok nefna vatta at þui at hann er

buinn við at taka fe þui er hinn skylldi giallda ok nefna hann

ok kuæða a hversu mikit feit er ok hann ser eigi þann mann
er þat gialld jnni af hendi. Honum er þar rett at stefna sua

vm þenna fiorðung tiundar sem vm hinn er fyrr var vm tínt.

þat er honum ok rett at stefna siðarr vm þat fe at logheimiii

þess er gjallda skal. þess a hann ok kost at segia byskopi
til ok lata hann heimta sua sem hann vill.

hverso sækia* skai vm kirkiu tiund ok presta^.

19. Nu eru eptir tueir fiorðungar þat er half tiund hvers

mannz þat skal leggia til kirkna ok til presta ræiða . sua til

hverrar kirkiu sem byskop skiptir tiundum til ok ræiða þeim
manni j hond er kirkiu þa varðveitir er tiundinni er til skipt.

Hann skal kaupa at presti tiðir sua sem hann ma við komaz

ok þa hluti aðra til kirkiu þurftar er hafa þarf. sem fe þat

vinnz til. Sua sculo menn giallda tiund af oUum böum j

heraði til kirkna sem byskop hefir boðit hverigir sem ai bol-

stoðum bua.

20. Bondi sa^ ær a kirkiu bé þeim byr er tiundum er

i) fyrirsögn inec5 raui^ii letri, og þar hjá á spázíii forn kapítulatala (28).

Upphafsstafrinn rau^r.

2) stafirnir go tviritaiyir i skinnbókinni, sitt sinn á hvorjum dálki.

3) stafrinn t tvíritað'r í skinnb., sítt sinn i hvorri línu.

4) stafirnir kia tvírita&ir i skinnb. i sömu linu.

6) fyrirsögnin me^ rau^u letri, og lU á spázíu kapítulatalan (29) ', upp-

hafsstafrinn grænn. / yfirliti bókarinnar (bls. 14) stendr: prestz, jiar

sem hér er : presta.

ö) er, 6. V. skinnb. [ritvillaj.
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til skipt hann er rettr heimtandi ok sekiandi ok sæliandi þeirrar

sakar ef hann vill. En ef hann viil eigi þa er rettr aðili

þeirrar sakar lærðr maðr sa er kirkiunni þionar. sa er til

kirkiu þurfta vili feit hafa.

21. fiorðung tiundar þann er til presta reiðu skal leggia.

þann skal giallda j vaðmalum eða j vararfælidum eða j lamba-

giörum j gulli eða j brendu silfri.

22. En þann fiorðung tiundar er til kirkiu þurfta skal

leggia þann skal giallda j vaxi eða viði eða j reykelsi j tiðru

eða lereþtum nyium þeim er höf se til kirkiu bunaðar sua

sem getr at kaupa með vaðmalum j þui heraði. Rett er þo
at vaðmal ein se golldin.

23. t>at fe skal goUdit hit siðarsta hinn fimta dagli viku

er fiorar vikur eru af sumri. En ef eigi kemr þa fram þa
skal sa er heimtandinn er stefna þann dagh vm

j tuni a kirkiu

bönum þeim er tiundin a tii at hverfa . ok sákia sua vm sem

vm aðra tiund. Hann skal stefna sinni stefnu vm hvarn fiorð-

unginn ok lata varða sex merkr j hvarutveggia stað halldit.

kostr er ok at stefna einni stefnu vm baða fiorðungana. ok

fylgia þa ein alog þui at einn er aðili at ba[ð]um.

vm varþinga stefnur vm tiundarmal'.

24. Rett er at stefna heiman til varþinga vm tiundar

mal þar er menn eru samþinga. ok rett er at lysa a varþingi

j þingbrekku. vm tiundar mal ef þeir eru samþinga ok sökia

þar j dom ef hinn er þar er sottr er. po er rett vm byskops

fiorðung at sökia þo at sa se eigi þar er sottr er. Ef lyst

er a þingi þa skal kuæðia til heimilisbua fim a þingi þæss
er sottr er.

vm omaga tiund ok islendzkra kaupmanna^.

25. Ef maðr hefir vmaga eyri al varðveita þann er hann

tekr vöxtu af. ok skal hann þat fe allt sua tiunda er vndir

hann berr sem hann ætti sialfr.

i) fyrirsögn me^ raiÆii letri, og þar hjá kapítulatalan (30). Upp-
hafsstafrinn rau'fcr.

2) fyrirsögnin me^ rau(feu letri, og þar hjá kapítulatalan (31). Upp-
hafsstafrinn grænn.
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26. Jslendzkir menn allir skolu tiunda fe sitt. En \t-

lendzkum monnum ef þeir koma vt higat er eigi skyllt at

tiunda her fe sitt aðr þeir hafa verit her þria vætr samfast .

nema þeir geri bu fyrr. En þat vár skolu þeir tiund gera

er þeir gera bu ok þau misseri eptir. En ef varir landar fara

hæðan ok egu þeir fe epter. þa skal sa maðr giallda tiund af

er varðveita hefir þat fe. En af þui fe er hann hefir j
brott

með ser. er honum eigi skyllt at giallda her tiund. þo at hann

se allengi j brott. En ef hann kemr vt higat. þa skal hann

giallda tiund af þui fe er hann hefir vt með ser. hinn næsta

vætr eptir er hann hefir vt komit aðr vm sumarit þo at hann

se j görðum orlændis. Ef maðr kemr vt higat ok hefir vaxit

fe hans eða þorrit eða hann hefir eigi fyrr æiða at vnnit ok

er hann skylldr at vinna æið at fe sinu ef menn víliabeiða hann.

27. ef hiun eigu fe saman þa skal karlmaðr vinna eið

fyrir fe þeirra beggia. Ef karlmaðr ok kona eigu fe saman

þo at þau se eigi hívn ok skal karlmaðr vinna þar eið. Ef

karlar eigu fe saman ok [er] rett þo at annarr vinni þar eið. Ef

þeir mætaz við ok vill hvargi vinna. þa er sok við hvarntveggia.

Sa skai eið vinna fyri fe hvert er lograðandi er fearins.

28. Ef voxtu berr vndir menn af þess fe er vttan landz

er ok skal hann þat fe sua tíunda sem voxt berri vndir hann

af vmaga eyri.

29. f>ar skal maðr tíund giallda j þeim Repp sem hann

cn IðgheimiH þau misseri hvar sem fe er.

30. Rett er at settaz a tiundar mai meðan eigi er stefnt

vm. þo er rett at settaz ca þo at stefnt se vm ok skal eigi

meira niðr falla alaganna en helmingrinn. Ef maðr tekr minni

satt en þriar merkr. ok varðar honum þat þriggia marka sekt

ok a sa sok er vill.

31. Ef tiund gelldz eigi heima j heraði enda er eigi

stefnt vm þá er rett at lysa hitt ngsta sumar eptir ca alþingi

at lögbergi. Jnnan repps menn eigu at lysa fostvdagh ok

þvattdagh vm tiundar mal ok þeir menn er af þeim taka. Ef

Repps menn hafa eigi lyst fyri helgina þa er rett eptir helgina

hverium at lysa er viU til þess domar fara vt. Sa er lysa

vill vm tíundar mal hann skal ganga til lögbergs ok nefna

ser þar vatta. at þui vgtti skal hann kugða at. ek lysi sok ca
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hendr^ honum . ok nefna hann vm þat at hann hafi halldit

þeim fiorðungi tiundar ok kuæða. a hverr sa er. tel ek hann

sækian vm þat .vj. morkum ok giallda þann luta er vgolldinn

er tvennum giolldum sem buar virða. ok kuæða a hvar hann

lysir til doms . ok lysi ek loglysingu.

32. J>ar er maðr lysir vm tiundar mal . ok skal hann

kuæðia til heimiUs bua fim þess er sottr er. En þar er maðr

stefner heiman vm tiundar mal . þar skal hann kuæðia tii bua

fim a þingi þa er næster eru stefnustaðinum. Engi er hruðn-

ing til vm þa bua nema at leiðar lengð.

33. Eigi skal spæll mæta a tiundar makim ef rett er

hðfðut sökin.

34. Ef maðr tekr gagn sok vpp j gegn tiundar mali. ok

a eigi at mæta þa sok nema hon se fiorbaugs sok eða mæiri.

mæta skal ef tiundar sok er.

35. þiat eins er rett at lysa a þingi ok sökia hit sama

sumar vm tiundar mal ef sa er a þingi er sottr er. þo er

rett at sokia vm byskops fiorðung þo at sa se eigi a þingi

er sottr er.

36. Eigi skal tiundar sök fyrnaz hælldr æn onnur fear-

heimting. Ef maðr gælldr eigi hin fyrstu misseri þa er hann

atti at giallda. þa slíal stefna at logheimiU þess er sottr er

eða lysa a þingi.

vm tiunda sokn^.

37. t*^r er maðr stefnir heima at sin þa er
.iiij. vikur

erv af sumri vm tiundar mal. ok a domr at dóma at giallda

j þeim sama staðinum fiortan nattum epter uapna takjnnstððu

ok sex merkr alaga ok skal þeim dðma þrear merkr er sðkir.

en aðrar þriar skulo fylgia þeim fiorðungi tiundar scm vm
er stefnt.

38. En ef stefnt er at Iðgheimili þess er sottr er ok skal

þar þa dðma at giallda innstððu ok alðg fiortan nattum eptir

vapna tak.

39. En ef lyst er a þingi um tiundar mal . ok a domr at

i) tvískrifaib í skinnbókinni.

a) fyrirsögn meh rau^ii letri^ kapítiilatalan (32) a spázíu; upphafs-

stafr rau^r.
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döma jnnstöðu ok alog at logheirnili þess er sottr er ok skal

þar þa döma fiortan nattum eptir vapna tak.

40. En vm viti oll þau er lier fylgia ok vtlegðir þar skal

doma sex alna aura.

41 \ Hin sömu eru viðrlög vm tiund huægi længi er

halldit er. ok skal við hin sömu gðgn sökia.

42. Hverr maðr er tiund gerir skal giallda lysitoll til

graptar kirkiu .ij. alnar vaðmals. eða
.ij. aura vax. uett er

þeim at giallda .ij.
merkr lysis er eigi gera skipti tiund. iiij.

alnar þo^
at hiuna se.

43. Nu gefr maðr fe bornum sinum ok abyrgiaz þau sialf.

þa skulo þau gera tiund ok giallda lysitoll^.

vm tíund hina meiri"^.

44. Ef maðr görir eigi tíund hina meiri sa er skylldr

er til . þa varðar fiorbaugs garð . ok skal kuæðia til .ix. bua

a þingi.

45. Hin sömu eru viðlög vm lögtiund huegi lengi sem

tiund er halldit-*.

F.

Sú bók, sem afskript þessi er tekin eptir, heitir Arnarbælis-

bók, því hún er frá Arnarbæli í Dala sýshi, og er nii í safni

i) J)ær greinir sem hér eptir fylgja hafa a^ líkindum ekki verií) í

Tíundarlögum þessum upphaflega, svosem á^r er geti"b.

2) hér fylgia í skinnbókinni ellefu stuttir kapítv.lar i'ir kristnum rétti,

me^ kapítulatölunni 33 til 43; um tí^akaup presta, um helgidaga vinnu,

iim skýrslur, um frændsemis spell og um vanþyrmslur m.fl. (sbr. ThorkeL

cap. 49. 47; kapítularnir 38 og þar á eptir eru prenta^ir í heihi lagi

eptir þessari bók í iitgáfu Vilhjálms Finsens af Grágás, bls. 235— 238).

Einn af þessum kapítulum er i yfirlitinu(skinnb. bls. 14) kalla^r ,,Nýmæli";

þaí) er ,,35." cap. um arfsöl, sem skipar fyrir um fégjafir ,,til biskopsstóla

et)r múnklífa á landi hér". Sú lagagrein er án efa ekki eldri en 1170.

3) fyrirsögn meh rauibu letri og Jjar hjá kapítulatalan (44) ; upphafs-

stafr rau(br. — Grein þessi stendr einnig í Festa Jiætti í Grágás (Fins.

cap. 144, II, bls. 30—31; og cap. 163, 11, bls. 60—61), en er prcntu?)

eptir þessari bók i Vil&bæti Grágásar (Fins. bls. 238).

4) þessi grein er liklega hin sama og 41. gr., en ritub hér ef til vill

í skinnbókinni eptir obvu handriti, einsog 44. grein.
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Arna Magnússonar Nr. 135. 4to. Bók þessi er í stiittu og breifeu

arkarbroti eba stóru ^ögra blabi broti, er mesti hluti hennar ritafer

á ab gizka hérumbil 1380
,
en Norbmenn hafa haldib hana ritaba

nálægt 1350, og er sá hhiti bókarinnar meb stóru og góbu letri,

meballagi bundnu, í tveimr dálkum á blafesíbu og 27 línum á blab-

síbunni. Fyrirsagnir eru meb raubu letri, og upphafsstaíir meb

litum
,
helzt grænir efea bláir

,
en þó sumstabar raubir. Ekki er

þó bókin öll meí) þessari hendi
,

heldr eru blöb í henni fremst

og aptast, sem eru ritub sííiar; en hinn forni kaflinn byrjar á bls.

8 og nær til bls. 210.

A þessum hluta bókarinnar hinum forna er fyrst upphaíib á

Jóhannes gubspjalU á latínu, þar næst latínu-bæn: ^^Protector vite

sperantium deus"
, þvínæst kafli nokkur um Mósis lög og síban

einn kapítuU ^^af dómadags undrum" (bls. 8— 10). A næstu bls.

er dreginn upp konúngr í hásæti, meb kórónu á höfíii, glófa á

höndum, spjót í vinstri hendi og öxi í hægri , og horfir hann í

eggina.

þáer Jónsbók (bls. 12—138 í skinnbókinni). þar eptir koma

(bls. 138— 146) Réttarbætr þær þrjár, sem vanar eru abverainní

textanum i hinum nýjari afskriptum Jónsbókar, og þar meb hin svo

nefnda Herjúlfs réttarbót frá 1318, sem reyndar hefir aldrei komib

íslandi vib, þó hún hafi fylgt Jónsbók víba, bæbi í handritum og

öUum útgáfum. Eptir réttarbætrnar fylgir stuttr eptirmáU lögbókar,

sem sum handrit hafa, og þar eptir ýmislegt annab sem til lög-

bókar heyrir, svosem kapítuUnn um byggíng á konúngsjörbum o. fl.

(bls. 147—148). A bls. 148 er dreginn upp biskup sitjandi, meí)

mítr á höfbi og bagal í vinstri hendi, en á hægri hendi réttir hann

upp þrjá fíngr til ab blessa. A næstu blabsíbu þar eptir kemr

Kristinréttr Arna biskups (bls. 149—175) meb þessari fyrirsögn

meb raubu letri: aHer hefr upp Kristinriett nyja en logtekna".

Tveir kapítular úr þessum kristinrétti eru ritabir miklu seinna í

bókinni (bls. 209—210), og er þar vísab til hvar þeir eigi vib.

þar næst áeptir stendr Kristinréttr hinn forni (bls. 175—
194 í skinnb.) meb þessari fyrirsögn meb raubu letri: (jHer hefr

upp kristinna laga þatt sua sem þeir settu ketiU biskup ok þorlakr

biskup runolfsson ok sæmundr hinn frobi ok markus logmabr at

rabi gzorar erchibiskups ok margra anara kennimanna ok log-

manna ok allra anara lanzmanna sem her byriaz nu i gubs nafni".

Vib þenna Kristinrétt er ekkert kapítulatal á spázíum, en fyrir-

DipL IsL LB. 9
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sagnir eru og upphafsstaíir meb ymsum litum. A bls. 194, 1.

dálki, stendr þetta : nsva settu þeir ketiU biskup ok thorlakr biskup

at raí)i ozorar erkibiskups ok sæmundar prestz ok margra kenni-

manna anara kristinna laga þat sem nu var tint ok vpp sagt".

þar er því Kristinréttr á enda
,

en þar rétt á eptir fylgir fyrir-

sagnarlaust ,
en meb Htubum upphafsstaf , þó í minna lagi ,

stutt

grein þessi: ^.Eindagi er á tíbakaupi presta" o. s. frv. (Thorkel.

cap. XLIX).

Næst eptir þessa grein fylgja Tíundarlög Gizurar biskups,

sem hér eru prentub (bls. 194—199 í skinnb.), er þar upphafs-

stafr vifelíka stór og vife kapítula skipti, en í sjálfum Tíundarlög-

unum eni í þessari bók alls engin kapítula skipti, heldr eru þau

sem einn kapítuli frá upphaíi til enda. Seinast í Tíundarlögunum

er hér um IjóstoUsgjald, án allrar abgreiníngar.

Eptir Tíundarlögin fylgir stutt grein ^^um sifjar ok frænd-

semisspell" ,
síban ^jSaktal or bók íslendínga" ,

harbla fjölort (bls.

199—209 í skinnb.) , og ab lyktum þeir tveir kapítular úr Krist-

inrétti Arna biskups, sem fyr var getife. þá eru seinast á bls.

210 þessi or<5 :

^jSva endaz bok her sem byriabiz i gubs nafni.

Christus scribentem custodiat atque lcgentem^'.

og er þá á enda hin forna hönd, sem aubsætt er ab muni hafa

verib eptir lærban mann.

J)á er ab geta hinna kaflanna, sem eru meb nýjari höndum;
er þá næst þessari hönd ein frá fimtándu öld, allskýr, smá og

ekki mjög bundin
;
sú ritar og í tveimr dálkum, en töluvert þéttara

en hin fyrri, því hér standa 37 Hnur á blabsíbunni. Upphafsstafir

eru raubir og grænir, fyrirsagnir stuttar meí) raubu letri, eba eyfea

fyrir. Mefe þessari hönd eru ritabar bls. 4—7, 211—212 og fram

í síbara dálk á bls. 213 í skinnbókinni. þab sem ritab er meb

þessari hendi eru : 1) þrettán réttarbætr fornar á bls. 4—7
; engin

þeirra er ýngri en frá Magnúsi konúngi Eiríkssyni; 2) sextán for-

sagnir eta, svonefndar ^/ormulæ juridicæ", til stefnu, eibstafs, iQár-

kröfu o. fl. (bls. 211—212). 3) Um þab hverjum málum ei má

appellera; 4) um rétt biskups-ármanns ; 5) um frændsemis spell;

6) Réttarbót Hákonar konúngs um kristindómsrétt
, 1316, sem

snertir Noreg einúngis; og 7) gamli Sáttmáli milli íslendínga og

Noregs konúngs (bls. 213).

Önnur hönd hefir ritaí) mest þaí) sem stendr á bls. 215—



1096. TÍUNDARLÖG ÍSLENDÍNGA HIN FORNU. 131

227, á 5 skinnblöbum
,

sú hönd virbist vera frá hérumbil 1490;

er hún þéttust allra, 43 h'nur á blaðsíbu, og ekki fögr, en þó allskýr' .

þab sem ritab er meí) þessari hendi eru tvær réttarbætr Hákonar

konúngs og margar statútur biskupa og erkibiskupa ; ýngst af þeim

er Skipan Sveins biskups (í Skálholti 1466— 1475), sem ítrekar

boborb Magnus biskups (Gizurarsonar). þar er og bréf visitatorum

Eyjólfs pr. Brandssonar og bróbur Eysteins, 1358, sem stabfestir

sættargjörfeinaum stafeamál frá 1297, og er sú sættargjörb ritub í bréfib.

þar ab auki er sumt ritab meb höndum frá hérumbil 1500,

og er þaraf hib helzta: 1) Formula, hversu nefna skuli til alþíngis,

og er þab í nafni „konúngs umboíísmanns í Múla þíngi". 2) Reglur

fyrir tíundum og matgjöfum, hversu gjaldast skuli af fé manna,
frá X aurum minnst til XX hundraba mest (bls. 213 og 214).

Enn framar er ræbuform til ab setja hérabsþíng og til ab segja

því upp ,
eru þær ræbur undir nafni Snjólfs Rafnssonar, konúngs

umbobsmanns í Múla þíngi.

Seinast allra er ritab ýmislegt meí) fljótaskriptarhendi frá 17du

öld, er þab helzt á fyrstu og seinustu blöíium bókarinnar, sem

hafa verife aub eptir látin. þetta er mest úr Ordinantiunni, og úr

dómum og alþíngis samþyktum (bls. 2—3, 213, 214, 215, 216,

227), en þareb þetta eru einúngis einstök atribi á stángli, svosem

til minnis, þá er þab harbla lítt til gagns eöa ab neinu markvert;

helzt er getanda um töflu yfir sakfallsgjöld ,
tahn til marka, álna

og dala, bæbi til konúngs og sýslumanns, og er sú tafla ritub meb

þessari hendi, eba annari samtíba, Líklegt er, ab sumt af þessu

sé ritab af Gubmundi West, sira Páli Jónssyni á Melstab og Magn-
úsi lögmanni Jónssyni, sem Arni Magnússon segir ab hafi haft bók

þessa miUi handa.

Um sögu handrits þessa er þab markverbast
,

sem ábr var

getib, ab bókina hefir átt Snjólfr Rafnsson, konúngs umbobsmabr

í Múla þíngi. Snjólfr þessi var merkr maSr á sinni tíí), hann bjó

undir Ási í Fellum í Fljótsdalshérabi og átti Salnýju Pálsdóttur,

systur Ögmundar biskups. Fabir Snjólfs var Rafn lögmabr Brands-

i) þar sem svo er talÆ í Norg. gamle Love iii. B. , ab sumt af því

sem ritaí) er meh þessari hendi sé me<6 hendi frá mií)ri fjórtándu öld

(j^Midten af fjortende Aarhundrede") , þá mun þa^ án efa vera misgán-

ingr, og vera meint sú höndin sem elzt er á þessari bók
, þó hún hafi

ekki ritai6 þenna kafla.
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son hinn eldri, sonr Brands Halldórssonar á Barbi í Fljótum.

Mótir Snjólfs var Margrét, dóttir Eyjólfs riddara, Arníinnssonar

riddara, þorsteinssonar hirbstjóra frá Urbum, Eyjólfssonar, en móbir

Margrétar var Snælaug Gubnadóttir Oddssonar lepps. Bróbir Snjólfs

var Brandr prestr Rafnsson, Prior ab Skribu klaustri og prestr síban

afe Hofi í Vopnafirbi (f 1535. 82 ára); hans son var Rafn lög-

mabr Brandsson hinn ýngri, sem átti þórunni dóttur Jóns biskups

Arasonar; en systir Snjólfs var Solveig Rafnsdóttir, abbadís ab

Reynistab. Eptir því sem Bogi á Stabarfelli hefir ritab, þú hefir

Snjólfr haft hálfa Múlasýslu 1483—1513, en þafe er svo ab sjá á

því sem hér er ritab, sem hann hafi haft Múlasýslu alla
; þessi ára-

tala, sem Bogi setr, mun og vera af ágizkun einni, og bygb á því, ab

Páll Vídalin hefir sagt, ab Snjólfr hafi haft Múlasýslu, „meban Hans

konúngr ríkti, frá 1483 til 1513'' (Fornyrbi bls. 297), þab er ab segja,

á tímum Hans konúngs, sem varb Noregs konúngr 1483 og andabist

1513. — A bls. 140 efst á spázíu er ritaÖ : j^astsamlege frænde eirikr

sniolfsson ydur heilsar eg Hialmur Sueinsson"
; þetta sýnir, ab bókin

muni hafa gengib í erfb til Eiríks sonar Snjólfs Rafnssonar. Eiríkr

Snjólfsson bjó undir Asi eptir föbur sinn, og átti fyrst Ólufu Eyj-

ólfsdóttur frá Hjalla, frændkonu sína og systurdóttur Ögmundar

biskups, en sfóan þurífei, dóttur þorleifs Grímssonar af MöbruvöU-

um í Eyjafirbi. þeirra dóttir var Halldóra, sem átti Magnús Björns-

son, Jónssonar biskups, Arasonar. I þeirra ætt mun bókin hafa

komizt vestr í Stranda sýslu, því á bls. 3 stendr: j^Anno 1695

eigna'best Oddny Gu'bnadotter þessa bók i sijna heimanfilgiu". Oddný

þessi var frá Kolbeinsá, og var kona Teits prests Einarssonar ab

Prestsbakka (1645— 1695), er þab svo ab
skilja, ab hún hafi fyrir

laungu eignazt bókina, en ritab eba látib rita þetta 1695, því rétt

fyrir neban stendr: jjþessa bók hæ eg underskrifu'b Paule Jonssyne

scholameystara a'b Skalholltj til nærst komanda Alþijngiss þa artahb

skrifast lofi gu'b 1696. Oddny Gu^nadotter". þá hefir Árni Magnús-
son sk^'rt frá, hvernig bókin hefir skipt eigendum þar á eptir, þángab
til hún komst í hans hendr, og segir hann svo frá (AM. Nr. 435. 4to.

bls. 142—143): ^Bok þessa feck sra. þorbergur Jllugason, prestr

i Bitru, af Oddnyu Gu()nadottur (fra Kolbeins 'á) Eckiu sra. Teits

Einarssonþr] i Vik. Hana eignabist af sra. þorbergi Rögnvalldr

Sigmundsson. Fra Rögnvalldi kom hun i hendr Biarna Biarna-

sonar i Arnarbæli. þa'ban til Gu'bmundar þorleifssonar a Eyri.

þa^an til Pals lögmanns. Fyrrum hafa bokina i höndum haft
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Gu'bmundr West, sra. Pall a Melstab og Magnus Jonsson lögmabr'*.

Allir þessir menn eru kunnugir. Sira þorbergr var prestr í Bitru

1696— 1706; Rögnvaldr var sýslumafer í Stranda sýslu 1687—
1699, og bjó í Fagradal innra í Dala sýslu; Bjarna í Arnarbæli

er getib í æfisögum forfebra Boga Benediktssonar (Vibeyjar kl. 1823

8vo. bls. 24—26). A blöbum sem eru í bókinni má sjá, abBjarni hefir

léb hana Gubmundi hinum ríka á Narfeyri þorleifssyni, þeim sama

sem amtmabr Fuhrmann erfbi, en þá um sama mund (11. Mai

1707) hefir Bjarni afsalab sér bókina til Páls lögmanns Vídalíns

fyrir 2 ríkisdali
;

var hún þá komin til Arna Magnússonar ab láni

frá Gubmundi á Narfeyri, og áskildi Bjarni, ab Arni Magnússon

mætti gánga ab kaupinu ef hann vildi og Páll sleppa bókinni vib

hann. Páll hefir ekki verib seinn ab eigna sér bókina, því enn

stendr á næst fremsta blabi : ^^Paukis Jonæus Libri possessor. Ars

longa vita brevis". þetta er nafn Páls lögmanns, og mun þab

vera ritab um þetta leyti. Páll Vídalín nefnir opt bók þessa í

^jFornyrbum" sínum, og~ heitir hún þar ^^membrana frá Arnarbæli"

(bls. 59, 378 og víbar). En Arni Magnússon hefir ekki viljab sleppa

sínu tilkalh. og hafa þeir þá sætzt á þab, ab Arni skyldi eignast bókina,

en Páll hafa hana ab láni, og var hún hjá PáU síban
,

frá 1708

til 1722. jjl722 feck eg hana ur lanenu fra lögmanninum", skrifar

Arni, og hefir hún síban verib í safni hans.

Her seger vm tiundar gerð'.

1 . I>at er mælt i logum varum her ai landi at menn skulo

líunda fe sitt logtiund.

Eu þat er logtiund at sa raaðr skal gefa vi. alna eyri a

.ij. missarum. er hann ca. xtigu fiar vi alna aura.

En sa maðr sem a .x. vi alna a^ra fyri vtan fot sin hvers-

dags buning skulldlaust skal gefa oln vaðrnals §ða ullar reyfi

þat er vj geri hespu gða lambs gero.

En sa maðr er a xx vi alna aura fyri utan huers dags

fot sin skylldlaust . hann skal gefa ij alnar.

En sa er á xl . fiar . vi alna aura . hann skal gefa iij alnir

uaðmals.

i) Fyrirsögn meb rau"fcu letri^ upphafsstafrinn grænn , viblíka stór og

Tit) kapitulaskipti.
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En sa er a Ix . fiar vi alna avra skal luka
iiij alnir vaðmals.

En sa er hann a . Ixxx fiar vi alna aura skal gefa v alnir.

En sa er hann a .xtigu fiar vi. alna aura vorv virðz

skal gefa .vi. ahiir vaðmals tvielns ok nyt ok þriskept.

2. þat fe þarf eigi at teUa til tiundar sem aðr er til

guðs þacka lagit. huart sem lagit er til kirkna gða til brva.

gða til salu skipa. huart sem er i londum eða lausum aurum.

Prestar þurfu eigi at tíunda þat fe er þeir eigv i bokum

gða COesso fotum ok þat allt er þeir hafa til guðs þionostu.

tíunda skulo þeir alt anat þat er þeir eigu.

3. Bussafleifar þarf maðr eigi at tíunda ef maðr helldr

bui sinu. En ef hann bregðr bui sinu gða selr mat or bui

sinu . þa skal þat tíunda sem anat fe.

4. Guðorð þarf maðr eigi at tiunda. velldi er þat en eigi fé.

5. Bændr þeir aller er þingfarar kaupi eigo at gegna.
skulo gera tiund af fe sinu skulldlausu. en eigi skal omogum
fe ætla þot hann eigi fram at fera. En þott hann eigi minna

fe ok a hann x aura skulldlausa. ok skal hann tiund af gera.

huart sem ero búmenn eða griðmenn. nema þeir eigi þá

umaga at þeir skyli at handmegni sinu fram fera.

6. þat er mælt at rett se at þeir menn allir þiggi tíund

er eigi gera tíund. ok til omaga biargar þurfu at hafa.

7. iafnt skulo conur gera tíund sem karllar.

8a. Samkvamu skulo menn eiga i hrepp huerium eigi

fyR en iiij vikur lifa sumars ok skipta tíundum. en [skipta]

skal tiundum drottins dag inn . fursta i uetri . fimm menn

skal taka i hrepp at skipta tíundum ok matgiofum ok sia eiða

at monnum. þa er bestz þickia til fallnir. hvart sem þeir ero

griðmenn §ða bumenn ok sækia menn um laga afbrigði.

8b. skylldr er hver maðr til þeirrar samkvamo at koma.

sa er tiund ax at giallda. eða gera anan mann fyri sig ella

þann er logskilvm halldi vpp fyri hann ok handsaul se at eig-

andi. Ef maðr kemr eigi fyri miðian dag . ok eingi af hans

hendi. þa verðr hann sekr vm þat iij. CDorkum. ok skal hann

þa tiund giallda sem skipt verðr til handa honum . þar skal

telia fe manna hversu mikit hver ca. skal virða lond ok lausa

aura ok virða til vi. alna aura alt feit ok skal þat fe virða er

at logfardogum var aðr skulldlaust.

9. Sialfr skal huer uirða fe sitt ok telia. en þa er hann
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hefer talit ^ða uirt. þa skal hann taka bok i hond ser §ða
kross vígðan ok nefna uotta at þui uætti skal hann kueða at

ek uinn eið at bok logeið. ok segi ek þat guði at ek oa eigi

meira fe en nu hefi ek talt §ða minna. En ef hann \il eigi

eið uinna. þott hann se beiddr §ða* beiðin. hans tala skal

standa a fé sialfs sins . ok skal hann af þui gera tiund nema
hann sueri til fiarins fiorþungi minna en er. Ef maðr suerr

til fiarins fiorþungi minna en se þa uerðr hann sekr um þat.

xii. CDorkum logaura. ok skal hann sua mikla tiund giallda

sem samkvamo menn telia oi hond honum eiðlaust.

10. far er maðr hefer eið unnit ok skal hann sua tiund

af gera nema fe hans hafi þorrit gða uaxit x tigum §ða meira.

En ef fe hans hefer þorrit x tigum fða meira. þaðan fra er

hann hefir suarit ok er honum rett at fara til samkuamu ok

teha fe sitt ok uinna eið at ok gera tíund af þui sem [hann]

sverr eið at . nu uex fe hans x tigum eða meira . þa er honum

skyllt at fara til samkuamu ok segia til þess ok gera tíund af.

Nu hyggia hreps menn at meira hafi uaxit fe hans en hann

segi til gða [hann] uiU eigi til segia þott fe hans hafi uaxit x

tigum §ða meira. þa eigv samkuamu menn at gera honum

orð . at hann komi til samkuamo ok uinni eið at fe sinu. En

ef hann uil eigi eið uinna at fe sinu i anat sinn þa er sam-

kuamu [menn] uilia þa verðr hann sekr um þat xij ClOorkum

ok er eiðfall ok skal hann sua mikla tiund giallda sem sam-

kuamu menn telia ok þeim giallda sem samkuamu menn uiUa.

11. þar er monnum verðr eiðfall ok eigv hreps menn

sok þa huer er furst uil af þeim. Sok þeirri skal stefna at log-

heimili þess er sottr er ok telia hann sekian um þat xij ClOorkum

ok kueðia til heimihsbua v. ca þingi þess er sottr er. Ef

kuiðr ber ca mann eiðfall. ok skal domr dæma þeim er sotti

VI. COerkr. en aðrar vi. CDerkr skulo fylgia anari tiund.

12. Hreps menn þeir er til ero tekner i hrep skulo

skipta hvers manz tiund i iiij staði nema eyris tiund se gða

minni. þa er Rett at hon huerfi i einn stað.

Einn fiorþung tiundar skal géfa þurfa monnum inan

hrepps ok skipta með þeim . gefa þeim meira er meiri er þorf.

i) hér er hlaupið' yfir i skinnbókinni: Jia veri5r hann sekr uni þat xii.

morkum. þa er hann beiddr er hann er [be«5inn].
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13. En eigi ca tiund at gefaz or hrepp. nema sarakuamo

menn uerði á þat satter. ok þicki þeim vtan hrepps monnum

meíri þorf þeim er gefa skal.

14. þat fe er þurfa monnum skal gefa. skal uera i uað-

malum §ða uararfelldum . i ullu gða gerum. gða mat. gða i

kuikfe ollo oðro en hrossum . þat skal golldit vera þeira monn-

um er við skulo taka ok fram komit at marteins ClOesso. En

ef þa er eigi fram komit í'eit ok verðr þat tiundar halld ok

verðr sa sekr vi COorkom er giallda skylldi þurfa monnum.

sa er til handa er skipt. er aðili at sok þeirri bæði sækiandi

ok seUandi. sa er anar aðiH er tii soknar er tekinn i hreppn-

um . ok tiund skipti tii handa honum . sok þeirri skal stefna

at logheimiU þess er sottr er. ok kueðia tU heimiUs búa y.

a þingi. þa er næster ero stefnv staðnum.

15. þeim manni er rett at stefna heiraa at sin er tiund

skipti til handa þurfa monnum . hinn v. dag er iiij vikur ero

af sumri. ef eigi er aðr fram komit tiundar giaUdit. Rett er

at hann taki þann dag við uaðmalum tU handa þurfa monnum
ef hann vU . þa hafa heUdr goUdit. erat hann sltyUdr at taka i oðru

nema uiU. En ef eigi kemr þa fram þann dag gialldU . ok skal sa

er tU soknarinar er tekin ganga ut i tun at sín . §ða sa maðr er

hann selr sokina ok nefna votta at því at hann er buin at taka við

tiund þeirri er hann skyUdi giaUda ok nefna hann ok kueða a

hue mikit feit er. ok hann sier ongan mann þann þar komin

at þui gialldi haUdi upp fyri hann. hann skal nefna votta sina

i anat sínn. atþvi uætti skal hann kveða at ek stefni Nf um þat

er hann helldr tiund fyriN? þurfamanni. ok tel ek hann sekian

vra þat VI CDorkura . ok giaUda fiorþung tiundarinar tuenura gioUd-

um sua sera buar uirða þann sem oggolldinn^ er ef sumr^ er

golldin. stefni ek tU vtgongo um þat fé. ok kueða oi þar er hann

stefner honum tU þings. ok stefni eklogstefnv. hann skal kueða

bua V á þingi þa er næster bva þar er hann stefndi.

16. En anan fiorþung tiundar skal gefa biskupi. þat skal

vera í uaðmalura §ða uarar felldum lamba gerum. i guUi ^öa

brendu sUfri. |>at cnr er biskup fer um fiorþung skal hann segia

til at kirkio soknum i hrepp huerium er hann kemr i huer

i) oglgolldin, skinnb. i íveimr linum', anna& gid- rita;!t' óvart.

'i)
sum* (= sumur) i skinnb.
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iiið þeim fiorþuiigi skal taka er hann skal liafa . þar er mæltr

eindagi a þui fe er menn skulo biskupi giallda inn vta dag

uiku er iiij uikur ero af sumri at logheimili þess manz er biskup

bauð um at taka uið fe þvi. Rett er at fur se golidit. En

ef þa kemr eigi fram feit þa at sa maðr er rettr sækiandi er

at ganga ut i tun at sín og nefna votta at þvi at hann er bvin

at taka við fe þvi er hann skylldi giallda biskupi. ok nefna

hann cn nafn ok kueða á hue mikit fe þat er. ok hann sier

ongan þann þar komin er féit gialldi af hans hendi. er sua

rett at stefna um þenna fiorþung tiundar sem um inn furra

\ar tínt. þat er honum rett at stefna síðar um þat féit at log-

heimill þess manz er sottr er ok giallda at. þess a hann kost

at segia biskupi tii ok lata hann heimta sua sem hann uil.

17. Nu ero epter ij fiorðungar tiundar. þat er halftiund

huers manz. þat skal leggia til kirkio. suo til huerrar sem

biskup skiptir tiundum til ok greiða þeim manni i hond er

kirkio þa uarðueiter er tiund er til skipt. hann skal kaupa

tiðer at presti. sua sem hann ma við komaz ok þa luti aðra

sem til kirkio þurfta þarf at hafa ok þat fe uinz til. Suo

skulo menn tíund giallda af olhim bæium i heraði til kirkio

sem biskup hefir sagt. huerir sem a bolstoðum [buaj.

18. Bondi sa er a kirkio bæ þeim byr er til tiundar ero

skipaðir . hann er rettr heimtandi ok sækiandi ok seliandi

þeirrar sakar ef hann uil . en ef hann uil eigi . þa er rettr aðili

þeirrar sakar lærðr maðr sa er kirkio þionar ok til kirkio þurftar

uil hafa féit.

19. fiorþung þan anan tiundar er tiðer skal með kaupa.

skal gialida i vaðmalum ^ða varar felidum ok i lamba gerum
i gulii gða brendu silfri.

20. En anan fiorþung skal giallda i uaxi §ða lioru i viði

^ða reykelsi ok lereptum enskum. þeim sem hæf se til kirkio

bunaöar sua sem gengr at kaupa með vaðmalum i þui heraði.

ílett er þott uaðmal eín se golldín.

21. f>at fe skal golldit vera it siðazta inn vta dag er

iiij. uikur ero af sumri. En ef eigi kemr þa fram gialldít. þa

skal sa er heimtandi er. stefna þeim þing um halldit íiaríns .

þar i tuni vtí a kirkio bænum þeim er tiundín a til at hverfa.

ok skal sækia sua sem vm aðra tiund. hann skal stefna sinni

stefnv vm huarn fiqrðungin tiundarinar ok lata varða VI COerkr
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i hvarium stað um lialldít. Rett er at stefna einni stefnv vm
baða fiorðungana. ok fylgia þa ein alog. þuiat einn er aðili at

baðum sokunum.

22. Rett er at stefna heiman til uarþings tiundar moil i

þingbrecko ef þeir ero samþinga ok sækia þar i dom fram ef

hinn er þar er soltr er. þo er rett um biskups fiorþung at

sækia þot hinn se þar eigi ef lyst er aðr á þingi. þa skal

kueðia til heimilis bua v a þingi þess er sottr er.

23. Ef maðr hefer omaga eyri at uarðueita þan er hann

tekr uoxtu af. ok skal hann þann lut uaxtaríns tiunda sem

under hann ber. sem þat fe er hann atte aðr.

24. Íslenzker menn aller skulo tiunda fe sitt. En um
utlenda menn ef þeir koma ut higat. ok er [at] þeim skyllt

at tiunda her fe sítt aðr þeir hafa her uerit
iij vetr. nema

þeir gere fur bú ok þa^ missari epter. En ef varir landar

fara heðan ok eigv þeir fe epter. ok skal sa maðr giallda

tivnd af er uarðueita hefer þat fe. En um fe þat er hann

hefer brott með sier. ok er honum skyllt at giallda her tiund af þvi

fe þat er hann hefer brott með sier. þott hann se leingi oa

brottu. En ef hann kemr ut higat skal hann giallda tiund af

þui fe er hann hefer ut með sier inn næsta uetr epter. er hann

hefer aðr ut komit um sumarit þot þat se i gorðum erlendis.

Nu ef maðr kemr ut higat til landz . ok hefir uaxit fe hans .

gða [hann] hefer eigi eiða unnit fur at fe sinu. ok er hann

þa skylldr at uinna eið at fe sinu ef menn uiHa beiða hann.

25. Ef hiu eigv fe saman. ok skal karllmaðr uinna eið

at begia þeirra fe. Ef kona ok karllmaðr eigv fe saman þott

þav se eigi hiona ok skal karllmaðr þar uinna eið at fyri bæði

þav. Nu eigv karllar fe saman ok er rett at anar uinni eið

at fe þeirra. Nu ef þeir metaz uið ok uil huargi eið uinna

ok er sok uið huarntuegía þeirra. sa skal eiða uinna at fe

huers manz er lograðandi er fíaríns.

26. En ef uoxtu berr under mann af þess manz fe er

herlendís er. ok skal hann þat fe sua tíunda sem þa at beri

under hann uoxtu af omaga eyri.

27. þar skal maðr tiund giallda i hrep þeim sem hann

a logheimiU þau missari huergi er fé hans er.

28. Rett er at sættaz á tiundar mcal meðan eigi er stefnt

um ok þo er rett at sættaz oi at stefnt se um ok skal eigi meira
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niðr falla en helmíngrin. Ef maðr tekr minni sætt en iij.

CDerkr. ok á sa maðr sok er sott uill hafa.

29. En ef tíund gelldz eigi heima i heraði. enda er eigi

stefnt um maht. þa er rett at láta lusa it næsta sumar epter

á alþingi at logbergi. inan hreps menn eigv at lysa. faustv

dag ok þuattdag um tiundar mál ok þeir menn er af þeim
hafa tekit. En ef hreps menn hafa eigi lyst fyri helgina um
tiundar halld. þa er rett epter helgina at lysa um tiundar mcul .

hann skal ganga til logbergs ok nefna sier uotta ij
eða fleíri

at þvi uietti skal hann kueðia. ek lysi sok a hónd honum ok

nefna hann á nafn um þat er hann hefer halldit þeim fiorþungi

tíundar ok kueða á hver sa er. ok tel ek hann sekian um

þat VI CDorkum . ok giallda þann luta tuenum giolldum sem

vgolldin er sem buar uirða. ok kueða a huar hann lyser til

doms. Ek lyser loglysíng.

30. |>ar er hann lyser um tiundar mal ok skal hann kueðia

til heimiHs búa v á þingi þess er sottr er. En þar er maðr

stefner heiman um tiundar mcál. þar skal maðr kueðia til

heimihs bua. v. a þingi þa er næster ero stefnv staðnum.

Engi er ruðníng til um þa bua nema at leiðar leingð.

31. eigi skal spell meta a tiundar malum ef Ríett er

hof[ð]ut sokin.

32. En ef maðr tekr gagnsok upp í móti tíundar mcaU.

ok a eigi at meta sok þa . nema hon se fiorbaugs sok gða

meiri meta skal um tiundar sok.

33. er þui at eíns rett atlysa ca þingi. ok sækia it sama

sumar um tiundar maxl ef sa er ca þingi er sottr er.

34. eigi skal sok fyrnaz . helldr en onur fiar heimting.

Nu ef maðr gelldr eigi in furstu missari. þa er hann atti at

giallda. þa skal stefna at logheimili þess manz er sottr er.

gða ca þingi elia.

35. þar er mane er stefnt heíma at sin hinn v. dag

uiku er iiij
uikur ero af sumri um tiimdar mcal. ok a domr

at dæma at gíallda i þeim staðnum sama xiiij nattum epter

uopna tak instæðu ok vi CDerkr alaga . ok skal þeim dæma iij

CDerkr er sækir . aðrer skulo fylgia fiorþungi tiundar þeim sem

vm var stefnt.

36. Ef stefnt er at logheimiii þess er sottr er ok skal

þar giallda þa innstæðu ok álog xiiij nattum epter uapna tak.
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37. En ef lyst er at þingi iim tiundar mail. ok á domr

at dæma innstæðu ok álog atheimili þess er sottr er xiiij nattum

epter vópna tak.

38. En um uiti oll þau er fylgia ok utlegðer. þa skal

dæma vi alna aura.

39. hin somo ero uíðr lóg um tiund hueregi lengi sem

henni er halldit ok skal uið hin sómo gógn sækia.

40. huer maðr er tiund gerír skal giallda lysi toll tii

graptrar kirkio tvær ahiar uað raals. gða ij
aura váx. rett er

þeim at giallda ij
ODerkr lysis er eigi gera skipti tiund florar

alnar þót hiona se.

41. Nu gefr maðr t'e hornum sinum ok ahyrgiaz þau

sialf. þa skulo þau gera tiund ok giallda lysis toll*.

G.

Sú skinnbók. sem afskript þessi er tekiu eptir, er nú í tvennu

lagi, og er í safni Arna Magnússonar Nr. 158 A og B í 4to.

Bók þessi segir Arni sjálfr afe sé j^gób membrana" (AM. 435. 4to)^

og Jón Ólafsson frá Grunnavík kallar hana j^satis boniis codex''.

Hún er í stóru átta blaba broti ab stærí), eba litlu Qögra blaí)a

broti, ritub meb nokkub smárri og þéttri en laglegri hönd, meb-

allagi bundinni. Ekki eru þar dálkar. heldr er ritab í heilum

línum. og eru 30 línur á blabsífeu. þar er skipt í kapítula, eru

fyrirsagnir allar meb raubu letri og upphafsstafir málabir raubir,

grænir og gulir. Eptir stafagerb og ritshætti ab dæma þá lítr

svo út
,

sem bók þessi sé ritub á öndverbri fimtándu öld
,

á ab

gizka um 1420.

Fyrri hluti bókar þessarar. einsog hún er nii (158 A), er

126 blabsífeur alls. Af þeim er ritab fram á 120. bls. meb fornu

hendinni, en hitt
j
sem þar er fyrir aptan . er ritab sumt skömmu

síbar, og sumt laungu á eptir. A þessum hluta bókarinnar er:

1) Jónsbók (bls. 1—108 í skinnbókinni), er þa?) einkennilegt vi(b

i) eptir petta fylgir i skinnbókinni kapituli ,.\im sifiar ok frændsemis

speir' , sem er áþekkr Cap. xi.ii í m&bœti iv. aptan vi& Finsens útg. af

Grágás, bls, 2ST ^ þar eptir eru sex linur audar^ siifan er ,^saktal or

bók Islendinga" (JónsbókJ, o. s. frv., sem skf/rt er frá hér a& framan.
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hana, aí) sá kapítuli, sem almennt er talinn 8. kap. í Kristindóms-

bálki, erhértekinn eptir Járnsíí>u, en ekki eptir lögbókum Magniis

konúngs lagabætis, svo sem önnur handrit Jónsbókar eru vön aí)

gjöra; er þab eitt meb öfcru til sönnunar því, ab þessi kafli Jóns-

bókar sé laus vib texta sjálfrar bókarinnar. Eptir Jónsbók fylgja

tvær greinir : önnur um eib : t^af því gub er sjálfr sannleikr" o. s. frv. ;

önnur um próf: ^ttil kvibjanar hvatskeytilegrar akefbar" o. s. frv.,

og er sú víba í Kristinrétti ArnsL biskups; hin þribja er kapítulinn

^um byggíng á konúngsjörbum", sem skipabr var í bók meb rétt-

arbót Eiríks konúngs 15. Juli 1294. — þar eptirfylgja: 2, nokkr-

ar Réttarbætr (bls. 109—119 í skinnb.), og er ýngst af þeim

réttarbót Magnús konúngs Eiríkssonar um sýslur o. fl. 1342.

Eptir réttarbætrnar fylgir bréf Vilhjálms kardinála um helgidaga

veibar og kirkju fé, og þar næst grein um þab : „hverjum málum

ei má appellera'' (bls. 120 í skb.).

þar endar hin forna hönd, en eptir þab eru ritabar sex rétt-

arbætr þeirra Eireks konúngs og Hákonar konúngs bróbur hans,

meb hendi sem er svipub þeirri, er bréfabók Jóns biskups Vilhjálms-

sonar á Hólum (A. Magn. 235. 4to) er rituí) meb, á árunum 1430

og þar á eptir.
— Meb mikki ýngri hendi, og meb

fljótaskript,

er ritub þar aptan vib réttarbót Kristjáns konúngs fyrsta um kirkna-

skuldir 30. April 1480; og er þetta seinast í hinum fyrra hluta

skinnbókarinnar.

í hinum seinna hlutanum, sem er alh* meb fornustu hendinni

(AM. 158. B. 4'.o) er 1) Kristinréttr Árna biskups (bls.

1—27 í skinnb.). þab er einkennilegt, ab á undan er settr stuttr

kapítuli meb þessari fyrirsögn : (^Her greinir um kristilega trv", og
er þab trúarjátníngin ;

er hún þó hér h'kari Jónsbók en Járnsíbu.

Kristinréttrinn sjálfr er meb þessari fyrirsögn : „Her hefr upp krist-

innrett hinn nyia er herra Magnus konungr samþykti meb ra'bi

biskupanna", og er honum skipt hér í 37 kapítula, en tala kapí-

tulanna er sett á spázíum meb nýjari hendi. þar sem Kristinréttr

þessi endar er nokkurra h'na eyba í skinnbókinni
, og tekr síban

vib: — 2) Kristinréttr hinn forni (bls. 28—46 í skinnb.) meb

þessari fyrirsögn meb raubu letri : „Her hefr upp kristinn rett

hinn forna er kristins doms balkr kallaz*'; honum er hér skipt í

15 kapítula, og ritub tala þeirra meb nýjari hendi á spázíur. f

nibrlagi 15. kapítula stendr: j^Svp settv þeir ketill biskvp ok þor-

lakv biskvp at rabi avzavrar biskvps(!) ok sæmvndar ok margra
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kenni manna annarra kristinna laga þat sem nv var vpptínt ok

vpp sagt". Er þar því á enda Kristinréttrinn. — 3) Tíundar-

lögin, þau sem hér eru prentub (bls. 46—50 í skinnb.) ; þau

eru ekki meb stærri upphafsstaf en tíbkast í bókinni vib kapítula-

skipti, og á spázíunum hefir hin sama nýjari hönd og ábr er getib

talib þau 16.—20. kap. í kristinréttinum. Tíundarlögin hætta hér

í mibju kafi, svo nú er ekki hægt a& sjá, hversu þau hafa endab,

eba hvort þar hefir nokkub eptir fylgt; í skinnbókinni er reyndar

eitt blaí) fyrir aptan þar sem Tíundarlaga brotib hættir, og má

sjá ab þar hefir verib ritab áj en svo er þab gjörsamlega skafib út,

ab ekki er nú unnt ab sjá hvort þar hafi stabib þetta eba annab.

Um uppruna handrits þessa verbr ekki meb vissu sagt, en sé

þab svo, sem h'kast er, ab sumt í því sé ritab meb sömu heiidi

og er á bréfabók Jóns Vilhjálmssonar Hóla biskups, svo sem ábr

var getib, þá er helzt ab ætla, ab þab sé upphaflega ritab á Hól-

um í Hjaltadal, eba í Eyjafirbi, og þessu til styrkíngar er þab sem

nú verbr rakib um sögu bókarinnar. A einum stab í henni (Nr.

158 Aj bls. 125) stendr nafnib ^.Gubmundr Illugason"; sá Gub-

mundr var merkr mabr og lögfróbr, og var bóndi i Eyjafirbi seint

á 16du öld
,
meb hans hendi eru enn til handrit af Jónsbók og

ýmislegt fleira. Eptir hann hefir ab h'kindum Magnús Björnsson

lögmabr (-f 1662) eignazt bók þessa, og frá honum GísU sonr hans á

Hlíbarenda, sýslumabr í Rángárvalla sýslu (vísi Gísh, f 1696), því Arni

Magnússon segir, ab Gísli hafi átt bókina (AM. 435. 4»o bls. 132).

Eptir þab hefir hún verib í eigu Brynjólfs þórbarsonar biskups, og

er nafn hans ritab á fremstu blabsíbu í fyrra hlutanum. Brynjólfr

var, einsog kunnugt er, sýslumabr í Arness sýslu nokkur ár, og

keypti hana fyrir 300 dala, en sagbi af sér 1721, þegar farib var ab

innleiba málamebferb Norskulaga, því hann vildi ekki þá nýbreytni,

en hafbi ekki bolmagn í móti ab standa (f 1762). Frá Brynjólfi

hefir Arni Magnússon fengib bók þessa.

I útgáfu Thorkelins af Kristinrétti er handrit þetta notab ab

nokkrum hluta, og ab nokkru leyti er því þar lýst í formála.

Her segir hversv menn skulu tiunda fe sitt^

1 . þat er mællt j logvm her at menn skvlo tivnda fe sitt

Ipgtivnd.

i) Fyrirsögn meb raubu letri; upphafsstafr gulr, og dregib í rautt.
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f)at er logtivnd at sa maðr skal gefa. vi. alna eyri ca
ij

missarvm ef hann ax x. tigv fear vi alna avra.

Sa maðr er oa x avra VL alna avra. fyri vtan fot sín hvers-

dags bvníng skulldlavst. Sa skal gefa ahn va'bmáls e'ba vllar

reyíi. þat er vi geri hespv. e'ba lambs giærv.

Cn sa er ai xx avra . sa skai gefa . ij
. alnir.

en sa er ai xl. avra. sa skal ííj
alnir.

Cn sa er oi vítigi avra sa skal íííj
alnir.

Sa er oi vííjtigi avra skal . v . alnir.

Cn sa er oi xtígv avra. hann skal vi. alnir.

2. í>at fe skal eigi til tivndar teUa er aðr er til gv^s

þacka lagit. hvort sem þat er til kirkna eba til brva lagit ec)a

til annarrar salvbotar. hvort sem þat fe er j Ipndvm e^a j lavs-

vm avrvm.

Prestar skvlo eigi tivnda þat fe er þeir^ eigv j bokvm ok

CDesso klæ"bvm ok þat allt er þeir hafa til gv"bs þionostv nema

þeir vili tivnda skvlo þeir annat fe.

3. bvss afleifar þarf ma'br eigi at tivnda vm voir ef hann

helldr bvi síno . Cn ef hann breg()r bvi ok selr or þvi . þa skal

þat tívnda.

4. ef ma'br oi goðorð þa skal hann þat eigi til tivndar

telia valld er þat en eigi fe.

5. Bændr allir skvlo tivnd gera þeir er þíngfarar kavpi

eigv at gegna af fe sínv skvlldlavsv. Ci skal ompgvm fe'^ ætla

þo at hann eigi fram at færa. Cn þo at hann eigi minni fe ef

hann ox .x. avra skvlldlausa þa skal tivnd af gera. livort sem
hann er bondi e^a griðmaðr nema hann eigi þa omaga er

hann skvli ai verkvm sinvm fram færa.

6. Rett er at þvrfa menn þeir allir þiggi tívnd er eigi

eígv at giallda.

7. Jafnt skvlo konvr giallda tivnd sem karlar af fe sínv.

vm Iogsamkvamvr=^

8a. Samkvamv skvlo menn eíga vm havst j repp hverivm.

i) petta orú' finnst nta& i skinnbókinni fullum stöfum á þessa lei&}

en hér og vid'ar er palY bundidr : þi^ (== þier).

2) telia, h. V. i skinnb. og dregi& út aptr.

í) fyrirsögnin meí) raui5ii letri; xipphafsstafrinn rau<6r.
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eigi fyrr en. íííj
vikvr lifa svmars ok skipta tivndvm. skípt

skal vera ollvm drottins dag fyrstan j vetri. v. menn skal til

taka j repp hverivm at skipta tivndvm ok matgiofvm ok sia

eiða at monnvm . þa er bezt þickia til fallnir hvort sem þeir

ero griðmenn eða bændr ok sækia menn vm laga afbrig()i.

8b. Skylldr er hverr maðr til þeirrar samkvamv at fara

sa er tívnd gerir. eða fa annan mann. firír sik. þann er log-

skilvm halldi vpp firir hann ok handspl se at þiggiandi. Cn

ef hann kemr eigi firir miðian dag ok engi af hans hendi. þa

verðr hann sekr vm þat iij CTDorkvm. ok skal hann þo giallda

tívnd . sem skípt verðr ai hendr honum . þar skal teh'a fe manna

hversv mikit hverr oa. skal virða lond ok lavsa avra til yí alna

avra ok skal þat fe virða sem ca logfardogvm var skvlldlavst,

9. Sialfr skai hverr virða fe sitt ok telia. Cn þa er hann

hefir talt fe sitt ok virt. þa skal hann taka bok j hond ser

eða kross . ok nefna vatta at þí vættí . hann skal segia at ek

vinn logeið at bok ok segi ek þat gvði at ek at sva fe sem

nv hefir ek talit nema minna se. Cn ef hann vill eigi eið

vinna. þa er hann er beiddr þa verðr hann sekr xij. CDorkvm.

hans tala skal standa ai fe sialfs ok skal af þvi gera tivnd.

nema hann sveri til fiorðvngi minna en er ok verðr hann þa
sekr vm þat xij CDorkvm. ok skal hann sva mikla tivnd giallda.

sem samkvamv menn telia ok skípta ca hond honvm eiðlavst.

10. þar er maðr hefir eið svarðan . þa skal hann sv^

tívnd af gera sem hann hefir at svarit nema fe hans þverri

eða vaxi tívtigvm avra.

11. þar skal maðr giallda vartivnd sína sem skipt er

haust tivnd hans. Nv lætr hann hvergi skipta at samkvamv.

þa skal þar giallda er hann er marteins COesso.

12. Ef fe hans þverr xtigvm avra. þaðan fra er hann

hefir svarit. þa er honvm rett at fara til samkvamv ok telia fe

sitt ok vinna eið at ok gera þar tívnd af er hann sverr til.

Nv vex fe manz xtigum avra eða meira. þa er honvm rett at

fara til samkvamv ok segia til þess ok gera þar tivnd af.

Nv hyggia reps menn at meira hafi vaxit fe hans. en

hann segir en hann viU ecki fra segia þo at vaxit hafi þa eigv

samkvamv menn at gera honvm orð at hann komi til sam-

kvamv ok vinni cið at fe sínv j annat sinn. Cn ef hann vill

eigi eið vinna. þar sem þeir vilia. þa verðr sekr xij. COorkvm
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ok er þat eið fall. ok skal hann sva mikla tivnd giallda. sem

reps menn telia ok þeim er þeir vilia.

13. |>ar er manni verðr eiðfall ok eigv reps menn sok

þa ok hverr þeirra firir sem viU. Sok þeirri skal stefna at

logheimiii þess er sottr er ok telia hann sekian vm xij mork-

vm ok kveðia til heimilis bva fimm oi þingi. Nv ef kviðr berr

Œi hann eiðfallit. þa skal domr dæma yl CDerkr þeim er sotti.

en aðrar VL fylgia annarri tivnd.

14. Reps menn þeir er til ero teknir skvlo skipta hvers

manz tivnd j iiij staði nema minni se en eyris tívnd en þa er

þo rett at hon hverfi j einn stað . Cinn fiorðvng tivndar skal

gefa þvrfa monnvm innan reps þeim er til omagabiargar þvrfa

at hafa cn þeim missarvm ok skipta með þeim gefa þeim meira

er meiri er þorf.

15. eigi ca tivnd or repp at gefa. nema samkvamv menn
verði ca þat sattir ok þicki vtan reps monnvm meiri þprf.

16. þat fe er gefa skal þvrfa monnvm skal vera j vað-

malvm. eða varar felldvm j vllv. eða giærvm. eða j mat. eða

kvikfe pliv 9ðrv en rossvm. þat skal golldit vera þeim monn-

vm er við skvlo taka ok framkomit at marteins CDesso. Cn ef

þa er eigi golldit þa verðr þat tivndar halld ok verðr sa sekr

vm þat iij
» ODorkvm er giallda skiUdi . þvrfa maðr sa er til

handa er skipt. hann er aðili at sok þeirri. bæði sækiandi ok

[j
sitiandi-. Sa er annarr aðili er til soknar er tekinn j repp-

invm ok tivnd sldpti til handa honvm. Sok þeirri skal stefna

at logheimili þess er sottr er ok kveðia til heimilisbva .Y. ax

þingi. þa er næstir ero stefnv staðnvm.

17. þeim manni er rett at stefna heima at sín er tívnd

skipti til handa þvrfa manni . hinn .Y«. dag vikv er iiij vikvr

ero af svmri ef eigi [er] aðr fram komit. Rett er at hann taki

þann dag viðr vaðmalvm til handa þvrfa manni ef hinn vill þa

hafa golidit. eigi er hann skylldr at taka við oðrv fe nema

hann vili. Cf eigi kemr þann dag fram þa skal sa maðr er

til soknar er tekinn ganga vt j tvn at sín eða sa maðr er hann

selr sok ok nefna vatta at þvi at hann er bvinn við at taka

tivnd þeirri er hinn skuli giallda ok nefna hann ok ca kveða.

hversv mikit fe er. ok eP hann ser eingan þann at gialidi

i) VI., hin. a) fiá [ seliandi, hin. s) at, hin.

DipL IsL I.B. 10
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halldi vpp firir liann . þa skal hann nefna vatta j annat sirm

at þvi vætti skal hann segia. at ek stefni honvm ok nefna

hinn. vm þat er hann helldr tivnd firir honvm ok nefna þvrfa

manninn . ok tel ek hann sekian vm þat VL CDorkvm . ok

giallda fiorðvnginn tvennvm giolldvm sva sem hvar virða. þann

Ivta er ogolldinn er . ef svmr er golldinn . stefní ek til giallda

ok til vtgongv* vm fe þat ok kveða ca hvar hann stefnir til

þíngs ok stefni ek Ipgstefnv . hann skal kveðia til .Y. bva ai

þingi. þaðan fra er hann stefndi.

18. Annan- fiorðvng tivndar skai hafa byskop þat fe skal

vera j vaðmalvm eða j varar felldvm . eða j lamba giærvm . j

gvlli . eða j brendv silfri. f>a er byskop ferr vm fiorðvng . hann

skal segia til at kirkiv soknvm j repp hverivm hverr við þeim

fiorðvngi skal taka er hann skal hafa. I^ar er mæ.lltr eindagi

ax þvi fe er menn skvlo byskopi giallda. hinn fimta dag vikv

er .iiij. vikvr ero af svmri at logheimili þess manz er byskop

bavð við at taka þvi fe. Rett er þo at fyrr se golldit. Cn ef

þa er eigi goUdit. þa skal sa er rettr sækiandi er ganga vt j

tvn at sín ok nefna vatta at þvi at hann er bvinn við at taka

fe þvi er hinn skilldi giallda ok nefna hann ok kveða ai hve

mikit feit er. Ok eP hann ser ei þann mann er gialld þat

inni af hendi. po. er rett at stefna sva vm þenna fiorðvng

tivndar sem vm hinn er fyrr var tínt. |>at er honvm ok rett

at stefna siðarr vm þat fe at logheimiU þess er giallda skal.

þess œ. hann ok kost at segia byskopi till ok lata hann heimta

sva sem hann vill . eða sa er hann vill.

vm kirkiv tiund ok prestz tiund-*.

19. Nv ero eptir ij fiorðvngar þat er half tivnd ok skal

leggia til kirkiv ok til presta reiðv. sva til hverrar kirkiv sem

byskop skiptir tivndvm til ok reiða þeim manni j hond er

kirkiv þa varðveitir er tivndvm er til skipt. hann skal kavpa

tiðir at presti sva sem hann ma við komaz ok þa Ivti aðra er

j) í skinnb. ritaiT v'ggv (eins og: \itigongv).

t) upphafsstafr rau^r og grænn efst á bls. 49; fyrirsögn engin, en au(

er hálf líoa neibst á bls. 48.

») Jjessii or'fei sýnist ofaukiib, og muni vera skoti'fc inni.

*) fyrirsögn me^ raui&u letri; upphafsstafr gulr og raufcr.
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til kirkiv þvrftar þarf at hafa. Svp sem til vinnz fe þat. S\q

skal giallda tívnd af pllvm bæivm j heraði til kirkna sem byskop

hefir boðit. hverir sem a bolstoðvm bva.

20. Bondi sa er cn kirkiv bæ byr. þeim er tivndinni er

skipt til . hann er rettr beimtandi ok seliandi ok sækiandi

þeirrar sakar ef hann vill. En ef hann vill eigi þa er rettr

aðili þeirrar sakar . lærðr maðr sa er kirkiv þionar ok til kirkiv

þvrfta vili feit hafa.

J hveriv rettlvkt er kirkiv tiund ok prestz.

21. Fiorðvng tivndar þann er til presta reiðv skal leggia.

þann skal giallda j vaðmalvm eða j varar felldvm . eða j lamba

giærvm j gvlli eða brendv silfri.

22. Cn þann fiorðvng tivndar er til kirkiv þvrfta skal

leggia. þann skal giallda j vaxi eða viði j reykelsi eða tiorv.

eða lereptvm nyivm þeim sem hæfir til kirkiv bvnaðar svo sem

getr at kavpa með vaðmalvm j þí heraði. Rett er þo at vað-

mal ein se golldin.

23. þat fe skal golldit hit siðazta fimta . dag vikv er iiij

vikvr ero af svmri. En ef eigi kemr þa t'rain. þa skal sa er

heimtandi er stefna þann dag vm j tvni œi kirkiv bænvm þeim
er tivndin cci til at hverfa ok sækia s\q vm sem vm aðra tivnd.

hann skal stefna sinni stefnv vm hvorn fiorðvnginn. ok lata

varða .VL CDerkr j hvarvm tveggia stað vm halldit kostr er ok

at stefna einni stefnv vm baða fiorðvnga ok fylgia þa ein calog.

þviat einn er aðili at baðvm.

24. Rett er at stefna heiman til var þínga vm tivndar

mal. þar sem menn ero samþínga ok sækia þar j dom ef hinn

er þar er sottr er. þa er rett vm byskops fiorðvng at sækia

þo at sa se eigi þar er sottr er. Cf lyst er ca þingi þa skal

kveðia tii heimilisbva fimm þess er sottr er.

25. Ef maðr hefir omaga eyri at varðveita þann er hann

tekr voxtv af . þa skal hann þann Ivt avaxtarins tívnda er

undir hann berr sem þat fe er hann atti aðr.

26. Jslenzskir menn skvlo allir tivnda fe sitt. Cn vm vt-

lenda menn ef þeir koma hingat þa er þeim eigi skyllt at

tivnda her fe sitt aðr þeir hafa verit her iij vetr samfast nema

þeir geri bv fyrr. Cn þat voir skvlo þeir tivnd gera er þeir

gera bv ok þav missari eptir. Cn ef varir landar fara heðan

10*
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ok eigv þeir fe eptir. þa skal sa maðr giallda tivnd af er þat

fe varðveitir. Cn vm þat fe er [iiann] hefir brott með ser þa

er honvm eigi skyllt at giallda her tivnd af þo at hann se

leingi (n brott . Cn ef hann kemr vt þa skal hann giallda tivnd

af þvi fe er hann hefir vt með ser. hinn næsta vetr eptir er

hann hefir vt komit aðr vm svmarit. þo at hann se j [storfvm

herlendiss^. 6f maðr kemr vt híngat ok hefir vaxit fe hans eða

þorrit ok hann hafi [eigi] eiða fyrr at vnnit þa er hann skylldr

at vinna eið at fe sínv ef menn viHa beiða hann.

27. 6f hion eigv fe saman þa skal karlmaðr vinna eið

firir fe beggia þeirra . Cf karlmaðr ok kona^ eigv fe saman .

þcxi skal karimaðr vinna þar eið at. Cf karlar eigv fe saman.

þar er rett þoat annarr vinni þar eið . Cn ef þeir metaz við ok

vill hvargi sveria. þa er sok við hvorntveggia. Sa skal eið

vinna er lograðandi er fiarins.

28. Ef voxtu berr vndir mann af þess mannz fe er her-

lendis er. þa skal hann þat fe sva tivnda. sem voxtv berr

vndir hann af omaga eyri.

29. þar skal maðr tivnd giallda j þeim repp sem hann

ax logheimili þav missari hvar sem fe hans er.

30. Rett er at sættaz ca tivndar mal meðan eigi er stefnt

vm. þa er rett at sættaz ca þo at stefnt se vm ok skal eigi

meira niðr falla alaganna en helmíngrinn. Ef maðr tekr minni

sok en .iij. CDarka þa varðar hann þat iij CDorkvm ok ca sa

sok er vill.

31. 6f tivnd gelldz eigi heima j heraði enda er eigi

stefnt vm. þa er rett at lysa hit næsta svmar eptir ca alþíngi

at logbergi. Jnnan repps menn eigv at lysa fpstv dag ok

þvatt dag vm tivndar mal ok þeir menn er af þeim taka.

Cf reps menn hafa eigi lyst firir helgina. þa er rett eptir

helgina hverivm at lysa sem vill vnnz domar fara vt. Sa er

lysa vill vm tivndar mal . hann skal ganga til Ipgbergs ok nefna

ser vatla at þvi vætti skal hann segia at ek lysi sok ca hendr

honvm. ok nefna hann. vm þat at hann hafi^ halldit þeim

fiorðvngi tivndar ok segia hverr sca er tel ek hann-*

O /^^ [pannig^ pa& er líklegt, a'f i handriH Jwí, sem skinnbók pessi

he/ir verið" rituð' eptir, muni hafn staiHi)-: ^^görbxim erlendis".

2) konv, skh. ») tvískrifa^ í skinnbókinni.

4) hér endar þetta brot, og er eitt blat) autt þar fyrir aptan, sem sýnist

at) vera skafib allt letr af.
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H.

þessi afskript Tíundarlaganna er tekin eptir handriti á skinni,

sem er í safni Arna Magnússonar Nr. 50. 8vo. þetta handrit er

lítib kver í tólf blaba brots stærfe
, og er nú alls 49 blöb

,
ritab

meí) skýrri og laglegri hendi, meballagi þéttri og eigi mjÖg bund-

inni
,

á afe gizka um mibja fimtándu öld (hérumbil 1450). Hér

er ritab í heilum línum, en eigi i dálkum, og eru ýmist 19 efea

20 línur á blabsibu; skipt er i kapítula, og eru fyrirsagnir meb

raubu letri og upphafsstafir raubir eba bláir, en eigi mjög vandabir.

þetta handrit er ekki heilt, og hefir verib brot eitt þegar þab

kom í eigu Arna Magnússonarj enda veit mabr ekki hvafean þa&

sé til hans komib. Nú er á þessari bók : 1, Kristinréttr hinn

forni (bls. 1—49), er hann hér heill, og stendr þetta í nibrlagi:

^^Sua settv þeir ketill biskup ok þorlakr biskup at rade ozorar

erkibiskups ok semundar ok margra kenne manna annarra kristinna

laga þat sem nv var tínt". — 2, Tíundarlög Gizurar biskups (bls.

49—56), erhérfylgja; þar sem þau byrja er eyba fyrir fyrirsögn-

inni, en upphafsstafr sem i stærra lagi fyrir kapítulum; alls er

þeim skipt í þrjá kapítula, og er eyba fyrir hverjum þar sem fyrir-

sagnir ætti aí) vera. Tíundarlögin enda hér meb því nibrlagi, sem

líklegt er ab hafi verib ab fornu, svo sem ab framan er getib (bls.

85 athgr. 1 og víbar), en af því þar endar kver í skinnbókinni

verbr ekki meb vissu sagt hvort hér hafi meira verib. — 3, Krist-

inréttr Arna biskups er á 21 blabi, sem nú er inní mibri

bók, og vantar bæbi upphaf og endir. þab er einkennilegt ,
ab

brot þetta byrjar í öbrum kapítula af Kristindómsbálki Járnsíbu

(útg. Arna Magnúss. nefndarinnar. Hafn. 1847. 4to. bls. 12) mefe

þessum orbum : ^^[hejilaga trv ok hans heilakt laugmal go'bum

monnum til verndar ok Riettinda en vandum monnum til Refsinga

ok hreinsanar"
;

er hér heilt þab sem eptir er af Kristindómsbálki

i Járnsíbu
, og endar einsog þar (bls. 18 í útg. nefndarinnar), en

þá byrjar Kristinréttr Arna, meb raubum upphafsstaf, sem í stærra

lagi fyrir kapítuhim, og þessari fyrirsögn meb raubu letri: ^^at ala

skal bavrn". Af þessari tilhögun er svo ab sjá, sem þetta hand-

rit hafi verib eitt af þeim ,
er hafa haft Kristindómsbálk úr Járn-

síbu sem inngáng til Kristinréttar Arna biskups, líkt og hin ágæta

Stabarfellsbók (sbr. bls. 99 hér fyrir framan). Kapítula skiptíngin

í handriti þessu er mjög hin sama sem í útgáfu Thorkehns, en
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hér er á tveim stöfeum týnt úr bókiiini: fyrst tvö blöb úr mibjii

kveri, þab sem stendr í 16—18. kap. (bls. 108— 132) í útgáftmni,

og l)arnæst allt aptanaf, frá því sem 25. kapítuli byrjar í útgáf-

uimi (bls. 156). þar hefir Arni Magnússon ritab nebst á spázíu :

„desunt permulta" , og hefir þá þetta verib týnt þegar á hans tíb.

TJm sögu handrits þessa er oss nú ekkert kunnugt ,
en á

næsta blabinu hinu aptasta í Kristinrétti Arna biskups er þetta ritab

nebst á spázíu meb hendi fra 17. öld snemma eba ndlægt 1600,

og er síban skafib út, svo þab er nú illa læsilegt :
^ J^essa bok a eg

Gunnlaugur Gislason' en einginn Annar" : en hver þessi Gunnlaugr

hefir verib, vitum vér nú ekki.

þegar Grímr Thorkelin gaf út Kristinrétt Arna biskups, hefir

hann getib handrits þessa, en ekki notab þab ab neinu rábi; hann

getr þess ab eins
,

ab þab fylgi einhverju hinu elzta og merkileg-

asta handriti af Kristinréttinum sem hann hefir haft handa á milli

(Thork. í formálanum bls. XX—XXl).

1. þat er melt j logum her a landi at menn skulo tiunda

fe sitt logtivnd.

í>at er logtiund at sa madr skal gefa vi. alna eyre a tveini

misserum er hann a tiutige fiar vi alna avra.

Sa madr er a tiu sex alna aura firir utan huers dags bun-

ing skulldlaust ok skal gefa avln vadmals eda ullar reyfe þat

er VI geri hespv.

en sa er a xx avra sa skal
ij alner

en sa er a Ix^ sa skal iij alner

en sa er a xP sa skal
iiij

alner

en sa er a attatigo sa skal v alner

en sa er tiutigo a sa skal vi alnir.

2. f>at fe þarf eigi til tiundar at telia er adr er til guds

þacka lagit hvart þat er til kirkna lagit eda til brua hvart sem

þal er j londvm eda lausvm aurum.

Prestar þurfo eigi at tiunda þat fe er þeir eiga i bokum

eda messo klædum ok þat er þeir hafa til guds þionostv tiunda

skulo þeir þat fe annat ef-* þeir eiga.

i) heldr en: Ormsson.

2-3) hér er misskrifab á víxl í skinnbókinni töluruar xl og Ix.

4) rétt: er.
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3. Buss afleifar þarf maðr eigi at tiunda of uair ef madr

helldr bui sinv Cn ef hann bregdr bui sinv eda seir hann or

bui þa slíal hann þat tiunda of uar.

4. Godord þarf eigi at tiunda þat er uellde en eigi fe

5. Eigi skal omaugum fe ætla þott hann eigi fram at

fgra.

6. riett er at þeir þigge allir tiund er eigi giallda:

7. Samkuamur skulo menn eiga of haust j hreppum hueri-

um eigi fyrr en iiij^''
vikur ero til uetrar ok skipta tiundum;

skipt skal tiundum drottins dag fysta j uetri : Fim monn skal

til taka i hrepp huerium at skipta tiundum ok matgiofum eda

sia eida at monnum þa er bazt þikia til fallnir huart sem þeir

[eru] gridmenn eda bændr ok sækia menn of laga af brigd.

8. hverr madr er skylldr at uinna eid at fe sinv þa er

hann er xvi vetra gamall Enda skulo allir eid uinna a hueri-

um iij vetrvm . Gridmenn skulo eid uinna firir bonda eda sialf

elldis menn firir þeim bonda er riett at uinna eida er þeim

monnum þiki þat fullt er til ero teknir at sia eida at monnum
i hrepp huerium. Ero bændr skylldir at segia til tiundar

þeirra a samkuamv.

9. þar skal huerr raadr giallda tiund sem skipt er haust-

[tjiund hans Cn ef þat er huerge þa skal hann þar tivnd giaUda

sem hann er vist fastr CTOarteins messo
;

10. Skyhdr er huerr madr til þeirrar samkuamv at fara

er [hann] a tivnd at gera. eda fa annann mann firir sik þann

er logskilvm halldi vpp firir hann ok handsal se at þiggiande

Cf hann kemr eigi sialfr firir midean dag ok einge madr af

hans hende þa verdur hann sekr of þat iij CTDorkum ok skal

hann þa tiund giall[da]
'

18 [byskup ba]ud um at taka uid fe þui. Riett er

at fyrr se golldit. ef þa kemr eigi fram þa skal sa er riettr

er sekiande ganga ut j tun at sín ok nefna uatta at hann er

buenn uid fe þui at taka er hann er skylldr at giallda ok

nefna hann ok queda a hue mikit feit er ok hann sier eigi

þann mann er gialld þat inne af hende. Honum er þar riett

at stefna sua of þenna fiordung tiundar sem of hinn er fyr

i) hér vantar í skinnbókina, og munii tvö blöí) vera týnd innan úr kveri.
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uar tínt þat er honum riett ok at stefna sidar of þat fe at

logheimile þess er giallda skal þa a hann ok kost at segia

byskupi ok lata hann heimta sem hann vill.

19. Nv* ero eptir ij fiordungar þat er half tiund huers

manz þat skal leggia til kirkna ok til presta reido sua til

huerrar kirkiu sem byskup skiptir tivndvm til ok reida þeim^

manni i hond er kirkiu þa uardueitir er tiundinne er til skipt

hann skal kaupa at preste tidir sua sem hann ma uid komaz

ok þa hlute adra er til kirkiu þurftar þarf at hafa sem fe þat

uiðr-"* til. Sua skulo menn giallda tiund af ollum beivm i

herade til kirkna sem byskup hefir bodit hverigir er a bu-

stad bua.

20. Bonde sa er a kirkiu bæ byr ok tiund er til skipt

hann er riettr heimtande ok sekiande ok seliandi þeirrar sakar

ef hann uiil. en ef hann vili eigi þa er riettur adile þeirrar

sakar lærdr madr sa er kirkiu þionar Sa er til kirkiu þurftar

vill hafa feit:

21. fiordung tiundar þann sem til presta reido þarf at

hafa þat skal giallda j uadmalum eda uarar felldum eda lamba

gærum gulle eda brendu silfri

22. en þann fiordung tiundar er til kirkiu þurftar skal

leggia þann skal giallda j uaxe eda uide . reykelse eda tioro .

eda lereptum nyum: þeim er hæf se til kirkiu bunings suo

sem geingr at kaupa med uadmalum j heradi þui. Riett er

þo uadmal ein se golldin

23. þat f& skal golldit id sidazta sinn enn v« dag viko

er iiij uikor ero af sumri 6n ef eigi kemr þa fram þa skal sa

er heimtandinn er stefna þann dag i tune af* a kirkio bænvm

þeim er tiundin a til at huerfa ok sækia sua sem um adra

tiund. Hann skal stefna sinni stefnv of huern íiordunginn ok

lata uarda. ui. merkr j hucarum tueggia stad halldit. Kostr

er at stefna einni stefnv of bada fiordu[n]gana ok fylgia þa

ein a laugin þuiat einn er adile at badvm.

i) upphafsstafr rauifer og grænn; hálf lína a,ub fyrir framan, en engin

fyrirsögn hefir Jiar Titnb veri(6.

a) tvískrifaib i skinnbókinni. s) pannig skinnb. = vinnz.

4) líklega ofskrifaí) óvart i skinnbókinni.
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24. Riett^ er at stefna heiman til vcarþings of tivndar

mal ef þeir ero samþinga ok sækia þar i dom ef hinn er þar

er sottr er. J>o er riett byskups fiordung at sækia þo sa se

eigi þar er sottr er. 6f lyst er a þingum þa skal qvedia til

heimihs bua .v. a þinge þess er sott[r] er.

25. Cf madr hefir omaga eyri at uardueita þann er hann

tekr uoxtu af ok skal þat fe allt sva tivnda er undir hann berr

sem hann ætti adr.

26. Jslensker menn allir skulo tiunda fe sitt en utlenzk-

um monnum ef þeir koma ut higat er eigi skyllt at tivnda

her fe sitt adr þeir hafa her verit
iij vetr sam fast nema þeir

gere bv fyrr. Cn þat vcar skulo þeir gera tivnd er þeir gera

bv ok þau missere eptir. 6n ef uarir landar fara hedan [ok]

eigo fe eptir ok skal sa maðr giallda tivnd af er þat fe uard-

ueitir en af þui fe er hann hefir brott med sier er hann eigi

skylldr at tiunda her þott hann se leingi a brott. Cn ef hann

kemr vt hingat þa skal hann giallda tiund af þui fe er hann

hefir ut med sier Cn næsta uetr epter er hann hefir ut faret

adr of sumaret þott hann se i gorðvm herlendis . Cf madr

kemr ut hingat ok hefir uaxit fe hans eda þorrit eda hefir

hann eigi eida at unnit ok er [hann] skylldr at uinna eid at

fe sinu ef menn uiiia beida hann.

27. Ef hiu eigo fe saman ok skal karlmaðr uinna eið

firir fe þeirra beggia. Ef karlmadr ok kona eigo fe saman ok

ero eigi hion ok skal karlmadr uinna þar eid firir. Cf karlar

eigo fe saman ok er riett at annar vinne eid at . Cf þeir metaz

uid ok uill huarge uinna eid ok er sok uid huarntueggia ;
sa

skal eid uinna firir fe huert er logradande er fiar.

28. Ef uoxtv berr under mann af þess manz fe er af

lande er farinn ok skal hann þat fe tiunda sem uoxtv bere

undir hann af omaga eyri.

29. þar skal madr tiund giallda j þeim hrepp sem hann

a logheimih þau missere huerge er [fe] er.

30. Riett er at sættaz a tiundar mal medan eigi er stefnt

um þo er riett at sættaz þott stefnt se um ok skal eigi meira

nidr falla alaganna en helmingrinn . Cf madr tekr minne sætt

i) upphafsstafr blár, og dregib i raiitt; hálfrar línii ey'&a fyrir fyrirsögn,

sem þó hefir aldrei þar ritu^ yerib.
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en
iij

merkur ok iiardar honiim þriggia marka sekt ok a sa

sok er vill.

31. [Ef tiund] gellz eigi heima j herade eda se eigi stefnt

um þa er riett at iysa id næsta svmar eptir a alþinge at log-

berge. Jnnan hreps menn eigo at lysa fostv dag ok þuatt dag

of tiundar mal ok þeir menn er af þeim taka. Efinnanhreps

menn hafa lyst firir helgi þa er riett efter helgina huerium er

uill at lysa unz domar fara ut: sa er iysa uill um tiundar mal

hann skal ganga til logbergs ok nefna vi* uatta at þui vætte

skal [hann] qvedia at ek lyse sok a hendr honum ok nefna

hann of þat at hann hafe halldet þeim fiordunge tivndar ok

qveda a hverr sa er tel ek hann sekann of þat vi morkum

ok giallda þann hluta er ogolldinn er tuennum giolldum sem

buar uirda ok queda a huar hann lysir til doms ok lysi log-

lysingo.

32. þar er madr lysir of tiundar mal ok skal quedia til

heimiUs bua v a þinge þess er sottr er Cf madr stefnir beiman

of tivndar mal þa skal hann qvedia .v. a þinge þa er nester

ero stefnv stadnvm einge er rudning um þa bua nema at

leidar leingd.

33. Cigi skal spell meta a tiundar mahun ef riett er

hofdut sokin

34. ef madr tekr gagnsakir vpp i gegn tiundar mah ok

a þa sok eigi at meta nema hon se fiorbaugs sok eda meire

meta skal ef tivndar sok er:

35. þuiat eins er riett at lysa a þinge id sama svmar

vm tiundar mal ef sa er a þinge er'^ sottr er þo er riett at

sekia of byskup[s] fiordung þott sa se eigi a þinge er sottr er.

36. Eigi skal tiundar sok fyrnaz hehdr en onvr fiarheimt-

ing ef madr gelldr eigi in fyrsto missere þa er hann a at

giallda: þa skal stefna at logheimili þess er sottr er eda lysa

a þinge;

37. þar er madr stefnir heim[a] at sín þa er
iiij uikor

ero af svmri of tiundar nial ok a domr at dæma ok giaUda i

þeim stad xiiij«" nattum epter uapna tak instædur vi merkr a

laga ok skal þeim dæma iij CDerkr er sækir en adrar iij skulo

fylgia þeim fiordunge tiundar sem stefnt er um.

i) þannig skh. {rángt letid': vi =sex, úr : sér). 2) tvískrifaí) i skinnbókinni.
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38. En ef stefnt er at logheiniile þess er sottur er ok

skal þar dæma at giallda instædii ok aiog xiiij nattum eptir

uapna tak.

39. Cn ef lyst er a þinge of tiundar mai ok a domr at

dæma innstædu ok a lög at loglieimile þess er sottr er fiortan

nattum efter uapna tak

40. Cn of uíte oil ok utlægdir er her fylgia þa skal dæma
VI alna avra*

;

—

I.

Afskript þessi eba ágrip er tekib eptir skinnbókinni Nr. 148

í 4to í safni Árna Magnússonar. Sú bók er í litlu fjögra bla&a

broti, ritub meb vel skýru og meballagi stóru
letri, ekki mjög

bundnu, á ab gizka um 1480 eba þó jafnvel heldr seinna. "þax

er ekki ritab í dálkum, heldr í heilum línum, og eru fyrirsagnir

meb raubu letri og upphafsstaíir raubir eba grænir. Alls eru í

bókinni 136 blöb eba 272 blabsíbur, og eru 26 h'nur á blabsíb-

unni. Fyrsta blabsíban heíir verib aub
, og eru þar á síban ritub

eigenda nöfn bókarinnar, sem síbar mun getib verba; en á annari

blabsíbu byrjar málib á bókinni, og er þar: 1, Jónsbók (bls.

2—206) meb réttarbótum
í, eins og venjulegt er í hinum ýngri

handritum lögbókarinnar. 2, Safn af margskonar fornum skjölum

og skrám (bls. 206—220 í skinnbókinni) : þar er fyrst alþíngis

samþykkt um melrakkaveibar, þar næst greinir úr réttarbót Hákonar

konúngs 2. Mai 1313
, og úr hinni svonefndu Herjólfs réttarbót,

sem bábar eru norrænar og hvorug ætlub íslandi
; ágrip úr réttarbót

Magnús konúngs um óbótamál, sem er einnig norræn, en þó prentub

aptanvib Jónsbók (Nr. XI, bls. 468—469); réttarbætr Vilhjálms

kardínála um helgidaga vinnu, sem og eru teknar í Kristinrétt Arna

biskups.
— þá eru forsagnir nokkrar eba formulœ ,

alls tíu ab tölu,

ein um lögbobníng ómaga og hinar um fjárheimtu mál (bls. 207
—210

i') hér er ekki skinnbókin lengri, og er eyba sem svarar fyrir tveimr

ort)um i línunni neðst á blabsi'&u; verbr því ekki séb meb vissu, hvort

lögin hafi aldrei lengri verib á þessari bók , eba ab týnt sé aptan af og

hafi hér byrjab nýr kapítuli. Svo stendr einnig á, ab hér hefir endab

kver í bókinni, en ýmist sex eba átta blöb hafa verib í hverju kveri.
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í skinnb.). þarnæst eru þessar skrár (bls. 210—213 í skinnb.):

a) um hver mál sækja skiili fyrir biskupi, og hver fyrir konúngi;

h) um kirkna frib og kvenna frib, og um grib; c) um þab ,
hver

mál ei má appellera ; tiy^xim ab mál dæmist fyrir réttum dómara
;

e) um eibatökur. — Eptir þetta kemr aptr kafli af réttarbótum,

þó meb ymsum skrám innanum; flestar af réttarbótum þessum

eru norrænar
,
eba brot af sumum

, og eru þær prentabar í forn-

laga safni Norbmanna (Norges gamle Love IIIj 8. 17. 59. 101.

138) þó ekki sé þetta handrit þar haft vib samanburbinn
;

sumar

af þeim eru og prentabar aptan vib Jónsbók. þær sem ísland

snerta eru: a) réttarbót Eiríks konúngs 15. JuU 1294 (einúngis

5 greinir í tveim stöbum) ; h) réttarbót Hákonar konúngs 14. Juni

1314 (3 greinir einúngis) ; bábðt þessar réttarbætr eru settar inn

í Jónsbók hér og hvar. þar er og c) hinn gamh sáttmáli miUi

íslendínga og Noregs konúngs ,
meb eibstaf. — í þessum kafla er

skrá ein: Um þýbíng eibsins (bls. 214—215) og: Um skuldheimtur

(bls. 215). — 3, Statúta Jóns biskups í Skálholti 1345 um frillur

presta o. s. frv. (bls. 221—227 í skinnbókinni) ;
tvær blabsíbur

þar á eptir hafa í upphafi verib aubar, en síban er ritab þar registr

yfir Mannhelgi Jónsbókar
,
meb hendi frá 16. eba 17. öld, og á

síbari blabsíbuna eigenda nöfn og ýmisleg markleysa.
—

4, Krist-

inréttr Arna biskups (bls. 230—262 í skinnb.); hann endar

hér á XXXII. kap. eptir útgáfu Thorkelins, en vantar í hann eitt

blab (eptir bls. 260). Eptir Kristinréttinn fylgir : Um sextán banns

sakir (bls. 262—264 í skb.) og: Um okr ok hegníng fyrir þat

(bls. 264—266 í skinnb.
,

sbr. Thorkel. XXXIV kapít.).
—

f>ar

eptir fylgir: 5, Statúta Eilífs erkibiskups frá 1320, bls 266—267
í skinnb, ;

hún er prentub í Norges gamle Love
lll,

246—248, og

er þar lengri en hér, en ekki er þessa handrits þar getib.
—

6,

Tíundarlög Gizurar biskups, þau sem hér eru prentub (bls.

267—270 í skinnb.). — 7, Statúta Magnús biskups Gizurarsonar

1224 (bls. 270—271 í skb.) , og er sleppt síbara hkitanum. —
Seinast er: 8, Statúta Arna biskups þorlákssonar ,

frá hérumbil

1270, sem samþykkir bob Magnús biskups í Statútunni næst á

undan (bls. 271—272 í skinnbókinni) ;
er þessi statúta einnig

styttri hér en hún er vÖn ab vera annarstabar.

Allt þab sem nú er kunnugt um sögu handrits þessa bendir

til, ab þab hafi átt heima í Rángárvalla sýslu. Arni Magnússon
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hefir ritab á sebil framan í bókinni yfirlit þetta yfir hana og skýrslu

um eigendr:

^^Jonsbok.

Rettar bætur faeinar.

Formulæ quædam juridicæ.

Rettarbætur fleire.

Statutum Jons biskups 1345.

Kristinnrettur (Arna biskups).

Statuta Magnuss ok Arna biskupa.

þessa bok hefi eg feingec) af Eirike Gislasyne (prestz a'b Krosse i

landeyum og haf^e fa()er hans iitt hana (Sr. Gisle Eiriksson). er

in 4to." — A annan sebil hefir Arni ritab þetta:

(j|)essa bök feck eg fyrst til lans af sera Joni Torfasyne^, etí

hann haf^i feinge^ hana til láns af Sigur'be Gislasyne (prestz

for^um a"b Krosse i Landeyum). — Eirikr Gislason eignabi

sier bokina, ok selldi mier so hana siban. Er hun so nu min."

fjetta stabfestist vi?) nöfn eigenda, sem á bókinni eru ritub hér og
hvar. þetta er ritafe á fremstu bla?)sí?)u: „Huius hbri legis verus

justus legitimusque possessor Gudleyva Jonæ vxor mea est. Qvod

testatur subscripta mea manus. Cruce^ 1679. 2. Maji. Gijslavs

Eirici manu propria. In manibus Domini sorsque salusque mea".

þessi Gísh Eiríksson var prestr aí) Krossi í Landeyjum 1681—1695,

og þar var fafeir hans Eiríkr pr. þorsteinsson á undan honum frá

1635 og til 1681-^. Gísli hefir nokkur ár verib hjá fo?)ur sínum

sem fulltíba mabr, áfer hann fékk braubib; þab sést á því, ab í

bókinni er límt bréf nokkurt frá Jóni biskupi Vigfússyni (sí&ar

biskupi á Hólum), ritab á Stóra-Hofi 23. Septembr. 1674, þar

sem hann biíir Gísla fyrir ab hafa umsjón yfir fjörum sínum í

Landeyjum , Fitjafjöru eystri ok hálfri Naustfjöru , og um skipti á

því sem þar reki. — Eptir Sira Gísla hafa synir hans eignazt

bók þessa, Sigurfer og Eiríkr; þeir hafa bá&ir ritafe nöfn sín á

fyrstu blabsífeu: fyrst er þar ritafe: j^Sigurdus Gijslauius manu

propria" og þar neban undir aptr : „Bokarinnar eigande er Eirekur

i) þ. e. Jón pr. Torfason á Brei?)abólsta?) í Fljótshlí?) (1708—1716).

2) þ. e. j^at Krossi" (í Landeyjum).

3) Hannes bisknp (í prestatali) og Espólín (Arb. vii, 81) telja hann

andaifcan 1674, en Steingrimr biskup Jónsson segir, aib hann hafi andazt

1G81, og ]}k telr hann sira Gísla.



158 TÍUNDARLÖG ÍSLENDÍNGA HíN FOKNU. 1096.

Gislason me'b riettu. Eirikur Gijslason e. h."; á bls. 132 stendr

aptr nafn Sigurí^ar, en loksins hefir Eiríki hlotnazt bókin fullkom-

lega , cptir því sem ritab er bls. 229 : ^^þessa logbok á Eirikur

Gislason me^ riettu og er vel ab komenn til merkis under skrifa^

nafn. Anno 1697 þann 7. Febr. Sigur'bur Gijslason m. e. h."

— Af Eiríki hefir Arni Magnússon keypt bókina, svo sem áfer var

sagt.
— A nokkrum öbrum stöbum finnast nöfn frá ymsum tímum,

en þó engin mjög forn
,

sem ekki verba meb vissu heimfærb til

kunnugra manna. J)essi nöfn eru: ^jJon Jonsson" (bls. 33. 180.

229), sem gæti verib Jón, fabir Gubleifar. konu sira Gísla á Krossi
;

^^Andres" eba ^iAndres Jonsson" (bls. 180. 229. 244) ,
sem gæti

verib bróbir Gubleifar, eba fóburbrófcir; j,Eiríkr Erlendsson'*, sem

hefir átt bókina einhverntíma (^J)essa logbok a Eijrijkvr Ellends-

son me'b riettv en eingin anar". bls. 179. mjög illa skrifab og fyrstu

])rjú orbin skafin út seinna) ;
enn fremr koma fyrir nöfnin : ^Syg-

mu(ndr)", bls. 153; ^^Einar", bls. 240, og „Syguallde Einarson" bls.

244, og er af þeim nöfnum ab rába, sem þau gæti verib austan af

Síbu, úr ætt Gizurar biskups Einarssonar, og ab bókin gæti verií)

austan úr Skaptafells sýslu í fyrstu.

þess má enn framar geta, ab á bls. 178 er ritub meb sömu

hendi og nafn Eiríks Erlendssonar (á bls. 179) þessi staka:

Blesse drottijn berijn a þvi hnge

hardt og leinge harpan min singe,

þ. e. : Blessi drottinn berin á því lýngi !

hart og lengi harpan mín sýngi !

þetta er óefab vibkvæbi frá vikivaka kvæbi, en ekki er þab kvæbi

mebal þeirra sem nú eru kunnug.

Vm tiundar giord einn capitule. Gud kome til. Amen'.

1. þath er mællt. át menn skvlv tivnda fie sitt. aller hier

ca lande laugtivnd.

Sœi madr er oi .x. vj. alna avra firir vtan huersdags bvn-

ing sinn skulldiavst. þa skal gefa alín vadmals . eda vllar Reyfl.

þat er .vj. giore hespv. eda lambs giæru.

i) þessi fyrirsögn er í skinnbókinni ritu?) met raubu letri ; upphafsstafr-

inn er rautir.
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En sa er œi .xx. aura . sa skal gefa . tuær alnar.

En sa er ca .xl. aura. skal gefa .iij. alnar.

Eh sa er ca .Ix. aura. skal greida .iiij. alnar.

Sa er oi atta tigv. skal greida fimm alnar.

Sa eR ax tiutige. skal greida .\j. alnar.

2. I>at fee þarf eigi til tivndar at telia er cadr er til gudz

þacka gefit . huort sem þat er til kirkna eda brva . eda til sæiu

skipat^ hvort þat fie eR j laundum eda lausum aurum.

Prestar eiga eigi at tiunda þat fie er þeir eigu j bokvm

eda messv klædvm. ok þat allt er þeir hafa tii gvdz þionvstv.

Tivnda skuki þeir annat úe.

3. Bvvs afleifar þarf madr eigi at tivnda vm vor ef hann

helldr bvi sinv.

4. Ef madr ca godord ok þarf hann eigi þat tii tivndar

at telia. þviat þat er velldi en eigi fee.

5. Bændvr aller skulv tivnd giora. þeir er þingfarar kaupi

eigv at gegna af fie sínv skulldlavsv. eigi skal omavgvm fie

ætla. þo at hann eigi frain at færa.

6. Rett er at þeir þiggi aller tiund er eigi giora.

7 a. Samkuomur skvlv menn eiga vm havst j hrepp hueri-

vm. eigi fyrr en fiorar vikur erv til vetrar. og skipta tiundvm.

Skipt skal tiundvm fysta drottins dag j vetri. Fimm menn
skal til taka j hrepp huerivm at skipta tiundvm og matgiofvm.

og sia eida at monnvm. þa er bezt þikia tilfallnir. huort sem

þat erv gridmenn eda bændr. og sækia menn vm laga afbrigde.

7b. Skylldr er huer madr til þeirrar samkuomu at fara

er hann ca tivnd at giora. eda fca annann mann firir sig þann
er laugskilum halldi vpp firir hann. og handsaul sie at þiggi-

ande. Ef hann kemur eigi sialfur firir miðian dag og eingi

madr af hans hendi . þa verdr hann sekur vm þat .iij. morkvm.

og skal þa tivnd giallda sem skipt er ca hendr honum.

8. þar skal huer madr giallda vor tiund sem skipt er

havst tivnd. Eíi ef þat er huergi . þa skal hann þar giallda

sem hann er vistfastur marteins messo.

9. þar skal telia fie manna . huersv mikit huer ca. skal

uirda laund ok lausa aura. til .vj. alna aura. og skal þat fie

virda er at fardaugvm var skulldlavst.

i) á aar vera: skipa. ,,:> ^,
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10. Sialfur skal hver lelia fie sitt og virda. Efi þa er

hann hefiier talit fee sitt. þa skal hann taka bok j haund sier

eda kross . ok nefna at þui votta at eg vinn eid at bok laugeid

og seigi eg þat gudi at eg m svo íie sem nu hefver eg talit

eda minna. En ef hann viU eigi eid uinna þa er hann er

beiddr. þa verdr hann sekur .iij.* morkum^

17 þa skal sa er Kettur er sækiandi ganga vt
j tvn

at syn edr sa er hann selur j havnd og nefna uitne at þui at

hann er bvinn til vidr tavku at taka uid tivnd . þeirre er hann

skylldi giallda. og nefna hann og kueda ax huersv mikit feit

var og hann siae aunguan þann er gialldi halldi vpp firir hann

skal liann nefna votta at þvi. at hann er bvinn at þui vætti-^

Skal hann segia at eg stefni þier og nefna hann þurfamanninn

tel eg þig sekan \m þat .iij. morkum suo sem buar virda

þann hUita er ogolldinn er. stefni eg þier til gialida og til

utgaungu vm fie þat. og kueda ca huar hann stefnir til þings.

og stefni eg laga stefnv . skal hann kuedia til bua .v. ai þinge

þadan fra er hann stefndi.

18. Annann fiordung tiundar skal hafa byskup. þat fie

skal vera j vadmalvm. eda varar felldum. j lamba giærvm j

gulle eda brendu silfri. þar er byskup fer vm fiordung. hann

skal seigia til ca kirkiu soknum j hrepp hverium huer vid

þeim fiordvngi skal taka er hann skal hafua. J>ar er mælitur

eindagi ca fie þui er menn skulv byskupi giallda. hinn fimta

dag \ikv er fiorar vikur erv af sumri . at lavgheimile þess

manz er byskup baud vm at taka vid fie þui. Rett er þo fyrr

sie golldit. Ef þa kemvr eigi fram. þa skal sa er Rettur er

sækiande ganga vt j tvun at syn og tueir vottar og seigia þat

at hann er buinn at taka vid fie þui er hann skylldi giallda

og kueda ca huersu mikit feeit er og hann sier eigi þann
mann er gialldit inne af hendi. honum eR þat Rett at stefna

suo vm þenna fiordung tivndar. sem vm hinn er fyrr var vpp

tint. í>at er Rett at stefna sidar vm þat fie at laugheimile

i) réttara: xij mörkum.

2) hér er hlaiipi^ yfir í § 17 í skinnbókinni, án þess nokkur ey^a sé
;

er auibsœtt, a^ ]Dar hefir vantaíi bla^ í kver þaí) sem bókin er ritu(6 eptir,

en ritarinn hefir ekki gætt aí) því.

3) hér eru klaususkipti raung, og afbaka'b hjá ritara skinnbókarinnar.
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þess er giallda skylldi. þess ca hann og kost at seigia bysk-

iipi til og lata hann heimta sitt ef hann vill.

19. Nu eru eptir tueir fiordungar. þat er half tiund

huers manz . þat skal leggia til kirkiv og til presta Reidv. suo

til huerrar kirkiu sem byskup skiptir tiund til . ok reida þeim

manne j havnd er kirkiu þa vardveiter er tivnd eR til skipvt.

hann skal kavpa tider at presti suo sem hann mca vid komazt.

og þa hlvti adra er til kirkiv þurfta þarf at hafva. suo sem

þat fie vinzt til. Suo skulu bændr tivnd giallda af aullum

bæium j hierade til kirkiv sem byskup heíir bodit . huerir sem

ox bolstaudum bua.

20. Bondi sa er ai kirkiv bæ byr þeim er tiund er til

skipt hann eR Rettur heimtandi og sækiandi þeirrar sakar ef

hann vill. En ef hann viil eigi. þa er Rettur adile þeirrar

sakar. lærdur madr sa er kirkiv þionar. og til kirkiu þurftar

vill hafva.

21. Fiordung tiundar þat skal til presta Reidv leggia.

þat skal giallda j vadmalum. eda j varar felldum j lamba giærvm.

guiie og brendu silfri.

22. En þat fie sem til [kirkiu] þurfta þarf at leggia. þat skal

giallda j vaxe og vide j reykelsi og tiorv. og j lereptum nyivm.

þeim er hæf sie til kirkiv bvnings. sem getur at kavpa med
vadmalum j þui hierade. Rett er þott vadmoil ein sie golldin.

23. |>at fie skal golldit vera hit sidazta hinn fimta dag
vikv. þa er fiorar vikur eru af sumri. En ef þa kemr eigi fram.

þa skal heimtandinn stefna vm þann dagh j tvne ai kirkiv bæ

þeim er tivnd ax til at hverfa . ok sækia sem adt-a tivnd . hann

skal stefna sinne stefnv vm huern fiordung. og lata varda .vj.

merkr j huorntveggia stad vm halldit. Kostur er at stefna vm
bada fiordunga. og fylgia þa ein oiiavgin. þuiat einn er adile

at baidvm.

24. Rett er at stefna heiman til vorþinga og^ tivndar

moil. þar er menn ero samþinga. og er Rett at lysa m vor-

þínge j þingbreckv vm tivndar mail . ef þeir erv samþínga og

sækia þar j dom ef sa er þar er sottur er. þa er og rett vm

i) rétt. of.

Dipl. IsL 1. B. 11
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byskupa fiordimg at sækia þott sa sie eigi þar. Ef lyst er cn

þinge . þa skal kuedia til heimiiis bua. flmm cn þinge þess

eR sottur er^.

23. [uni 1100]. á alþíiigi.

AlÞíngis samþykkt um fjárlag manna á meðal á fslandi að al-

þíngis máli.

þab var forn réttr konúnga á Norbrlöndum og gobanna á

Islandi, ab leggja lag á alla þá aura og varníng, sem gekk
manna á mebal í kaupmn, sölum og greibslum öllum. þegar

kaupskip kom til hafnar í hérabi
,

reií) gobi til skips meb sína

menn, og samdi vib kaupmenn um ákvebií) verfelag á ahri vöru,

innlendri og útlendri, og lagbi lögbob á, sem stób meban kaup-
stefna hélzt í þab sinn. þar meb eignabi gobi sér forkaups-
rétt á vöru kaupmanna. Auralag í vibskiptum manna á mebal

í hérubum var einnig ákvebib, og gjörbu gobarnir þab ýmist á

vorþíngum hver 1 sínu hérabi
, ýmist sameiginlega á alþíngi.

Réttrinn til ab leggja lag á varníng manna fylgbi síban lengi

sýslumanna valdinu, og forkaupsrétt munu þeir einnig opt hafa

eignab sér, en konúngi hefir optar en einusinni verib dæmdr
á Islandi forkaupsréttr á varníngi.

Margar skrár hljóta a& hafa verib til á íslandi um þessi

mál, en nú eru þær flestar undir lok hbnar. Sumt er þó þaí)

enn
til,

sem sýnir hvernig í þessu efni hefir breytt verib. þab
er þá fyrst, ab Grágás segir fyrir í Festa þætti (Fins. útg. II,

72, kap. 167; AM. nefnd. útg. II, 403) hversu leggja skuU

lag á útlendan varnmg, og þó talin sé þar ab eins takmörk í

Austfirbínga flórbúngi og Sunnlendmga, mun sama regla eflaust

hafa gilt um allt land. Útaf þessu eru síban sprottnar hinar

svonefndu j^Kaupsetníngar", sem hafa verib tíbkabar allt fram

til þess ab konúngr sjálfr fór ab setja íost kauplög (taxta);

fáeinar af þessum Kaupsetníngum eru til enn. Ajinarskonar aura-

lag finnst og mjög snemma, og þab er um gjaldaura lands-

manna á milli
, verkakaup o. s. frv.

;
til þessa finnast rök í

Grágás (í þíngskapa þætti kap. 78, — Fins.
i,

129 ;
AM. kap.

56, l, 147 sbr. Kaupabálk kap. 54, l, 466), og þaban eru

sprottin hin svonefndu Búalög.
.

1,,

i) hér hafa Tíundarlögin aldrei lengri ritiib verib í skinnbókinni , en

þar fylgir eptir, meb sömu hendi, svo sem fyr var getib: 1, Bob Magnús

biskups (Gizurarsonar) [1224]; og 2, Bob Arna biskups (^orlákssonar), er

sta^festir þau boborb er standa i skipan Magnús biskups [1270]. Aptan-

y'ib þessa skrá er hérumbil fjögra lína eyba, og endar þar skinnbókin

(bls. 272).
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Um skrá þá sem hér fylgir þarf einkum ah samia tvennt :

fyrst ab ])ab sé skrá sérílagi ,
en ekki kapítuli úr Grágás , þar-

næst, hversu gömul skrá þessi sé. Fyrir því, ab þetta sé skrá

sérílagi, mætti telja þau rök, ab auralag er í sjálfu sér svo

breytilegs eblis, ab harbla ólíklegt er ab nokkur vili setja þab í

lögbók, nema á þann hátt, sem forbum hefir tíbkazt á íslandi,

ab safna og láta fylgja lögbók sh'k nýmæli og allsháttar laga-
skrár og samþykktir ,

eba stundum setja þab í bókina sjálfa.

þessi rök eru þó ekki eins sterk, þegar um forna öld er ab

ræba, einsog nú á tímum, því allt þab sem vér höfum nú eptir

af hinum fornu fjárlagsskrám sýnir, ab lag á öllum aurum
hefir haldizt jafnvel ótrúlega fast og stöbugt ,

enda sjáum vér

og þess merki enn í dag á íslandi í mörgum hlutum
,

svosem

afgjöldum jarba og ymsu öbru, ab ^jgamalt lag" heldst vib, hversu

sem daglega breytist verblag margra hluta. þar sem Jónsbók

hefir í Kaupabálki lag á ymsum aurum, þá ætla eg þó ekki ab

þar á verbi neitt byggt , því þab mun varla efamál
,

ab meira

hkita af 5. kap. í Kaupabálki, og einkum öllum 6. kap. Kaupa-
bálks, sé skotib inn í Jónsbók seinna, og sé þab einúngis vor-

þingis sam|)ykt úr einhverju hérabi, svosem þar einmitt er til

orbs tekib í bókinni (Jónsb. Kaupab. 6. kap. í upphafi). En

upphafsorbin í skrá þessari (^^ab alþíngis máli") eru Ijós vottr

þess, ab hún sé sérstök skrá, og ab hún sé alþíngissamþykkt,

því annars mundi ekki vera svo ab orbi kvebib sem hér er.

Enn framar er í þættinum um fjárleigur (Fins. kap. 221, II, 141
;

AM. Kaupabálk. 3. kap., I, 391) mælt fyrir um lögaura á þann
hátt, sem menn geta vænzt eptir í lögbók, og ekki ítarlegar;

yrbi hér þá tekib upp aptr sumt af því, ef þetta ætti ab

vera úr bókinni sjálfri, og er þab ótrúlegt, ab svo hafi verib

ítrekab hib sama í bókinni.

Fyrirkomulagib í hinni fornu skinnbók, þar sem skrá þessi

finnst, vottar einnig bæbi um ab hún sé sérstök, og um aldr

hennar. Konúngsbókin ein af Grágás (en ekki Stabarhólsbókin

Arna Magnússonar) hefir þessa skrá (Gamle kongelige Saml.

Nr. 1157 Fol.
, sjá lýsíng hennar hér ab framan Nr. 22. A.,

bls. 73— 76), og þar er hún meb smáþáttum aptast í bókinni,
er og abgæzlu verb sú röb

,
sem smáþættir ])essir eru í

,
svo

sem greinilega má sjá í útgáfu Vilhjálms Finsens af konúngs-
bókinni. Fyrst er þar lítil grein j^um silfrgáng'' (Fins. kap. 245,
bls. 192; AM. Kaupab. kap. LXXXIV, I, 500), sem telst vera

frá þeim tíma er kristni kom á ísland; þessi grein er bersýni-

lega hvorki nein lagagrein , og ekki heldr nein skrá eba skjal,
heldr einskonar skrásetníng eba sagnagrein, þesskonar sem opt finn-

ast ritabar í fornum bókum, en harbla gömul, svo sem hún byggist
á frásögnum frá upphafi elleftu aldar (hérumbil ár 1000). Eptir

þá grein kemr sú skrá (^um fjárlag manna", sem hér fylgir

eptir, og eru hér ábr leidd ab því rök, ab þetta sé alþíngissam-

þykkt sérílagi.
—

þar eptir kemr „frá rétt Noregs konúngs
11*
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á íslandi*' (sjá hér ab framan Nr. 16, bls. 54) ; þar næst j^Um
rétt íslendínga í Noregi" (sjá ab framan Nr. 21

,
bls. 64) ; þar

næst koma 6 greinir , ýmislegs efnis '

, og þar eptir Tíundarlög
Gizurar biskups (hér ab framan Nr. 22, bls. 70). Allt þaí)

sem vér nú getum úlyktaí) af bendir til þess, ab hér sé í skinn-

bókinni safnab sundrlausum greinum, og ab þessar allar greinir

sé frá elleftu öld, eba ekki ýngri en ár 1100. Eptir röbinni

sjálfri ætti ab sýnast svo, sem þessi skrá væri eldri en 1083,
eba þab ár sem eg hefi heimfært vottorb Gizurar biskups til,

um rétt íslendínga í Noregi ,
en hæpib er ab byggja svo mikib

á röbinni einni saman, og þykir mér vissara ab byggja á því,

ab hér kemr fram sama auraverb, sama áhiamál og sömu varn-

íngstegundir einsog í Tíundarlögum Gizurar biskups og í Grágás

sjálfri bregbr fyrir. þar á móti er aubsætt á skrám þeim, er

síbar munu verba prentabar í safni þessu , og ab öbru leyti eru

áþekkar þessari ,
ab þó þær sé frá þeirri öld sem Grágás var

lög, þá eru þær þó miklu ýngri en þessi.

Skrá þessi er á konúngsbókinni ,
sem ábr var nefnd (Gl.

Kgl. Saml. Nr. 1157. FoL, bls. 174—175), og er hér prentub

eptir henni, en ábr er hún prentub svo sem kapítuU í Grágás í

útgáfu Vilhjálms Finsens af hinni sömu skinnbók, kap. 246, II,

192— 195, og í útgáfu Arna Magnússonar nefndarinnar af Grágás
sem kap. LXXXV. í Kaupabálki; i,

500—505.

vm flárlag manna^.

þat er fiarlag at alþingis male at .vi. alner vaðmáls gilldz

nytt oc onotit [scolo vera i eyre"*

vararfelldr fvr ii. a^ra sa er fiorgoKa* þvmal alna er langr .

eN . II. breiðr xiii. roGvar vm þveran fell. Nv ero fellder betri

þat er virðingarfæ.

Mekacka belger vi. fvr eyre.

Lamba gæror vi. fvr eyre.

Gelldinga klippingar vi. fvr eyri.

Katbælger af fressom gomlom . ii. fvr eyre.

af sumrungom m. fvr eyre.

i) þéssar greinir eru bæbi sérstakar hér
, og þar meb flestar settar inn

í ymsa þætti i Grágás sjálfri
í bábimi aifealbókunum (sjá athugagreinir

Finsens).

i) fyrirsögn meb raubu letrl; npphafsstafr grœnn, ekki stór.

3) frá [ tvískrifai^ í skinnbókinni. 4) rétt. fiogorra.
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Morendz* vaðmáls v. alner fvr eyre.

Eyrer giillz þess er stendz ellding fvr LX^.

Morc brendz silfrs fvr . LX^.

Jarnketili nýr oc oelldr oc vegi hálfa vett oc liggi í vin.

scíolor fvr xv. a^ra.

Stælltr le eggelningr oc vegi xviii. a^ra heili oc stálsorf-

enn. þeir scolo iii. fvr .ip^ a^ra.

Vett blastr iarns fvr .v. a^ra.

Vett fello iárns fyrer vi. a/ra.

|>at er katla máls sciola er tré er sett i Ipgg oc tecr

a^ðrom megin a þrpm xii. þumlunga meðal manne i nagls rótom.

þetta er enn fíarlag.

at kýr þrevetr eða ellre .x. vetra eða yngri kalbær ok

miolk hyrnð oc lasta-^ lars, eigi verre en meðal ná^t heraðræk

at fardpgom oc mólke^ kalfs máia sv er giald geng.

þriu nárt vetr ga;mol við ku.

ij. tvevetr við kú.

kyr gelld miolc oc qviga il. vetr kálb bér leigo^ verre

eN kyr.

0xi. iiii. vetra gamall fvr ku. gelldr eða graðr.

Gelld kýr oc pxi þrevetr iii.* luter kugildis.

gxi .V. vetra gamall. þriþiungr annars^ kúgilldis.

gxi .VI. vetra gamall fvr .11. lute annars"^ kugildis.

gxi .VII. vetra gamall fvr .11. kyr. oc sva þott ellre se.

Arðr pxi gamall a vár þat er met fe.

VI. ær við kú. 11. tué vetrar oc iin. gamlar. oc ale Ipmb
sin oc orotnar loðnar oc lembðar.

Ær VIII. alsgelldar iii. vetrar oc ellre við kú.

VIII. gelldingar við kv. 11. vetrir.

VIII. lambgymbrar oc ale lymb sin.

VI. geldingar iii. vetrir við kv.

1) á spázíu, sem sýnist vera rita& me& hendi pormód'ar Torfasonar :

sortaí), og á paiy Hkleya aiy vera útskýring yfir morendz.

2) þ. e. hálft hundra^ sex álna aura. 3) lasta tvitekið' % skinnbókinni.

4) pannig skinnbókin; = nijólki.

3) == tveim aurum, eð'a tólf álnun'i, pví kúgildis leiga var tólf álnir.

ij'j * fjárlaginu i Jónsbók Eaupab. vi. kap., og mun réttara.

7) aw'^s, eins og vœri anners, skinnb.



löö alÞíngis samÞykkt UM FJÁRLAG. 1100.

iiii* vetra. geldingr oc annarr .11. vetr fvr ær .11.

Rutr .11. vetr agildr.

XII. vetr gamlir sa/þer við kv.

Allt þetta fe gillt oc i ullo.

Rutr .III. vetr oc ellri oc forosto gelldingr þat er met fe.

Geitr VI. með kiðom [við kv] oc sva faret sem ám.

eh VIII. gelldar við kv. þrævetrar eða ellre.

VIII. ha^ðnor við kv. oc ale kið sin.

VIII. II. vetrir hafrar við kv.

oc iiii. kiarn hafrar.

oc iiii. algeldir.

eN VI. þrevetrir við kv. halfir hvárs alsgelldir oc kiringar.

1111« vetra. gamall hafr oc annarr 11. vetr. fvr geitr .n.

Tvevetr hafr við geít.

Ef hafrar ero ellre eN nv ero talþer oc er þat metfe.

II. vetrgamlir "geitsa^ðir við geít. hálíir hpðnor eða als-

gelldingar en hálfir kiarn hafrar eða graþhafrar.

Hross ero oc la^gð.

Hestr .iiii. vetra gamall eða ellre. oc x. vetra oc yngri

heiU oc lasta IcTSs við kv'.

MeR iili. vetra oc ellre oc x. vetra oc yngri gelld heil

oc lasta lars. fiorðungi verri eN en' kyr.

Hestr III. vetr iafn við mere.

MeR III. vetr 11. lutir kugilldis.

Tua^ hross tvévetr. hestr oc meR við kv.

J>riv vetr gomol hross' við kv'. oc er eitt hestr.

Ef maðr gelldr mer hross vetr gamallt fvr þriþiung ku-

gildis. þa skal fylgia eyrer.

þetta scolo vera meðal hross oc eigi verre.

Stoðhestr oc se verðe betri fvr sacer vigs . oc gelldr hestr

oc se verðe betri fvr reiðar sacer. oc fylmeR i stóðe þat er metfe.

Sýr II. vetr eþa ellre oc ix. griser með við kv.

Breitt lerept iii. alner fvr .11« aTa.

Ensct lerept tuielnt 11. alner fvr eyri.

Tuær merkr vax fvr eyre.

Scruð klæðe ný scoren eða oscoren.

Hafnar vaðmál ny oc onoten.

1) eN, líklega ofskrifa^ í skinnbókinni.
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Hafnar feílder nyir.

Katta scinn

oc laraba scinn ny.

Flatsmiðe nýtt

oc voro smiðe.

Teint iárn

Eirkatiar nýir.

j>at er alit metfe.

Aiit metfe þat er gialda scal scolo þeir taca til er giolld

eiguz við sinn mann livarr logmetanda oc l^gsianda. En ef þeir

verða eigi asátter . þa scolo þeir luta oc meta við eið sa er hlytr.

þriar vétter gamalla sa^ða ullar við kú.

þriar vetter miolvægs matar við kv.

|vett] Vetrgamalla sa/^ða ullar eða a/^lldungs húð [þriþiungr

kvgiildis] oc béta eyre hvárt.

.n. kýr húþer við. plldungs húþ.

Rett er oc ef snpggvar ær ero golldnar . at láta fylgia vett

ullar XX. ám.

24. [uni 1100].

Skrá um gjöf Tanna og Hallfríðar til sælubús á Bakka (Ferju-

bakka í Borgarfirði).

Enginn hefir enn
, þab eg veit . tekib eptir eba getib um,

ah á Islandi hafi verib í fornöld almenn gistíngahús ;
hér er ein

skrá, sem sýnir ab svo hafi verife, og fleiri munu fylgja eptir.

þessi skrá er tekin eptir fornri máldagabók, sem hefir verib

talin Nr. 68 í 4to í handritasafni Hannesar biskups Finnssonar,
en nú er komin í stiptsbókhlöbuna í Reykjavík meb handritum

Steingríms biskups, og köllub þar D 12. þetta handrit hefir sira

Magnús Grímsson á Mosfelli uppgötvab, og sent mér skýrslu um
þab 26. April 1854, síban hefir hann skrifab þab upp fyrir mig,

og þegar eg sá hversu fornt og ágætt þab var, þá hefi eg fengib

þab aí) láni fyrir góbfúslega abstob bókavarbar stiptsbókhlöb-

unnar, stúdents Jóns Arnasonar, og velvild forstö&umannanna.

Máldagabók þessi er í fjögra blaba broti, ritub me?) skýru
hálfsettu

letri, nokkub misjöfnu og meballagi bundnu, og móraubu
bleki. Bókin hefir ábr verib innbundin, en nú er hún komin
í blöb, og eru blöbin fremst og aptast svo maukfúin, ab þau
loba varla eba ekki saman, og úr sumum eru fallin stór stykki,
svo nú er ekki læsilegt nema hér og hvar úr þeim. Mibbik
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bókarinnar er heiltj en þó mjög farib ab fúna og feyskjast.

Bókin virbist hafa upphaflega verib 149 blöb, auk registrs, sem
er 4 blöb, og þar meb hggja nii 16 blöb ab auki me& sönui

hendi eba samtíba, og eru þar á máldagar margra kirkna í Skál-

holts stipti frá 1553 (Marteins biskups Einarssonar), og ýmisleg
önnur bréf frá 16. öld

, vibvíkjandi kirkjum og kirkna eignum
í stiptinu frá því í tíb Ögmundar biskups og til þess í tíb Odds

biskups Einarssonar, um 1600.

Máldagar þeir ,
sem á bókinni eru

,
eru ritabir eptir yms-

um máldagaskjölum í Skálholti, sumum mjög fornum, en sum-
um miklu nýjari , og er vandhæfi á ab segja meb fuHri vissu,

hversu gamalt sumt muni vera. Stafsetníngin er einnig úr lagi

færb, og bregbr þó fyrir hér og hvar fornum ritshætti frumrit-

anna. A blabsíbu aptast, neban undir þar sem registr bókar-

innar hættir, er þetta ritab ,
meb sömu hendi og bókin: „Allt

þa"b sem hier er fyrjr skrifac) j þessare Bök hefeg biarne mar-

teins son Skrifab eptir gomluin maldaga kuerum og maldaga

Blp'bum hettuín og go^um. j Skalhollte anno 160J vm skam-

deige". A miba einum, sem í bókinni hggr, hefir Steingrímr

biskup ritab, ab handrit þetta muni vera hib sama sem máldaga-
bókin 263 í Fol. í Arna Magnússonar safni

;
svo er og, ab þær

hafa mart hib sama bábar, og bábar eru ritabar í tíb Odds bisk-

ups, en þessi hefir mart sem hin hefir ekki, og þab einmitt

fjölda hinna elztu máldaga, svo hún er eitt hib merkasta mál-

dagahandrit sem eg veit nú til vera, síban frumritin eru undir

lok libin, sem h'klega hefir orbib í brunanum mikla í tíb Odds

biskups. Bjarni Marteinsson, sá sem ritab hefir bókina, er lík-

lega sá hinn sami, sem á öndverbri 17. öld var prestr á Eybum,
og hefir hann ab líkindum verib þaban ab austan, af ætt Hákalla-

Bjarna Marteinssonar á Ketilstöbum.

Jón prestr Halldórsson í Hitardal segir í Æfisögum Skál-

hplts biskupa, þar sem hann talar um Jón biskup Sigurbarson:

„1 þessari visitazíu [1343] held eg Jón biskup Sigurbsson hafi

saman tekib máldaga nokkurra kirkna fyrir austan, sem eg hefi

séb á gömlum blöbum skrifaba (þó ei vel) í
Skálholti^

anno 1601

eptir gömlum máldögum. Byrjast þeir á Hofi í Alptafirbi ab

austan, og svo híngab eptir, og þá kemr híngab ab þykkvabæjar
klaustrs máldaga ,

stendr útþrykkilega í honum ártalib 1343.

A sömu blöbum voru ogsvo máldagar Marie kirkju ab Rauba-

læk í Öræfum og Marie kirkju á Breibamörk, hverjar kirkjur

elds - uppkoman í Hnappafellsjökli aftók, og allt Litlahérabib,

sjö árum síbar eba anno 1350". þessa getr og Finnr biskup
Jónsson (Hist. Eccl. Island. II, 1(X) athgr. b) hérumbil meb
sömu orbum. þab er aubsætt, ab þessi orb^eiga hér vib mál-

dagabókina, því hún byrjar einmitt á Hofi í Álptafirbi, og heldr

áfram subr eptir, þar er og ártal í þykkvabæjar máldaga, sem

sýnir ab hann muni vera sá hinn sami, sem hér er í þessari

bók, en ártalib er rángt lesib
, og á ab vera 1340

,
en ekki
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13485 verbr því máldagi þessi ekki Jóns biskups Sigurfearsonar,

heldr Jóns biskups Eindribasonar (1339
—

1341)*; þó er ekki

líklegt 5
ab hann eigi alla nnáldagana ab austan

, því hann fór

1340 um nokkurn hluta Vestfjarba, og mun því varla hafa enzt

til á sama ári ab láta rita svo marga máldaga eystra. Eptir

því sem rába er af orbum sira Jóns Halldórssonar
,

virbist svo,

sem bók þessi hafi verib í Skálholti lengi frameptir, og þó í

blöbum og lítill gaumr gefinn, en svo h'tr
lít,

sem Hannes biskup
hafi tahb hana sína eign, en ekki Skálholts kirkju, enda eru nú

saurblöí) meb bókinni
,

sem eru met) hendi sira Jóns Halldórs-

sonar í Hitardal, og benda til þess ab bókin kunni á hans tímum
ab hafa komizt í eigu þeirra lángfebga.

Skrá sú, sem hér fylgir, er á 63. blabi bókarinnar, byrjar
hún þar efst á blabinu, og er engin fyrirsögn, en máldagi kirkj-

unnar jjUndir Hrauni' (Stabarhrauni), frá tíb þorláks biskups Eun-

ólfssonar, er næstr á undan og endar nebst á fyrirfarandi blab-

síbu; er því í fljótu áhti sem þessi skrá eigi þar aptanvib ,
en

þab er þó ekki svo . því þessi er sérstök ,
enda er og miUibihb

svo skilmerkilegt , þegar ab er gát^ ab um þab getr ekki verib

vafi. Stafsetníngin í bókinni er frá tímum ritarans, og er henni

því ekki haldib hér, neraa þar sem vottar fyrir hún muni vera

eptir frumriti hans.

|)ess má enn geta, ab Tanni og Hallfríbr, sem hér eru

nefnd, munu án efa vera hin sömu og nefnd eru í máldaga
kirkjunnar undir Hrauni (Nr. 26), og er því Bakki án efa jörb
í nánd vib Hraun^ en hvort Hraun og Bakki sé í Dýrafirbi eba

ekki, er vafasamara (sjá Nr. 26). Ab minni ætlan er Bakki sá,
sem hér er nefndr, sú sama jörb sem nú er köllub Ferjubakki,
í Borgarfirbi vestan Hvítá.

Tanne ok Hallfriþr þau logþu helming Bakka lands til sælu

bus þess er þar er . at raþi Gizorar biskops . ok at lofe erfingia.

f>ar fylgia kyr tiu ok .vi. tiger a . ok bætr^ nyr. Tanna forraþ

skal a staþ þeim meþan hann iifir. 6n þa biskops þess er j

Skala holiti er. Cn sa maþr er þar byr skal ala menn alla þa
er hanu hyggr til goþs at ainer se.

1) þar stendr í iipphafi f)ykkvabæjar klaiistrs máldaga: ^^Sta^ur j þyckva

Bæ atte Suo morg Sæfigar klæ^i. Anno dni. CD°. CCC°. XL°. iij Bæ^ir

ok XX, XXX hæginda IX abreibzl". o. s. frv. — Sést hér hvorttveggja,

a"fc rángt er ab lesa ártali^ 1343, og svo einnig hvernig þab er til komib,

ab })ab er lesib rángt á þenna hátt.

2) þannig handritib Q= bCtltr?); þab mim án efa vera bátr til flutn-

ínga eba sæluskip.
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25. [fyrir og iim 1100.] Reichenau.

Nafnaskrá íslenzkra suðrgaungumanna, úr klaustrinu í Eynni

auðgu í Rínarhólmum.

I fornsögum vorum eru margar frásagnir ritabar um Róm-
ferbir eba subrgaungur íslenzkra manna, bæbi karla og kvenna;

þab mun og óefab
,

ab til haíi verib ferfeasögur sumra þessara,
svosem getib er bókar þeirrar er Gizur Hallsson lögsögumabr
samdi um ferbir sínar og kallabi ^.Utanfarar blómstr'' (Flos

peregrinationts^ ) ; og til er enn lýsíng á Rómavegum og áJór-

salavegum eptir fyrirsögn Nikolás ábóta o. fl.-

A einni fagri ey í Rínarhólmum
, nálægt þar sem Rín fellr

úr Bobnar-sjó, var þegar á tímum Karlamagnúsar keisara stofnafe

klaustr eitt, sem var eignab hinum helga Blasius biskupi-'* og
var mjög nafnfrægt fram á öldum. þab hét í Ey {Au eba

Augia= Insula)^ og af því þar var bæí)i hib fegrsta absetr
, og

absókn og aubsæld nóg, þá var þab síSan kallab Eyin aubga

{Augia dives^ á þýbverska túngu Reichenau), Klaustr þetta
varb snemma nafnfrægt fyrir prýbi og fegrb stabarins, og sóktu

þángab pálmarar (pílagrímar) af ymsum löndum, sem gengu
subr til Róms og áttu leib subr eba norbr um þjóbverjaland.
Klaustrib í Ey komst þar meb í bræbralag (confraternitatem)
vib klaustr og kirkjur í ymsum löndum, og vib ymsa menn af

öllum stéttum, sem gistu þar, eba heimsóktu klaustrib og líutu

þar beina eba hjúkrunar. Bræbrnir tóku þá upp ab rita í bók

nöfn klaustra þeirra og kirkna, sem voru í bræbralagi vib klaustrib

í Ey, og þab er svo ab sjá, sem nöfn subrgaungumanna hafi

verib ritub í hina sömu bók. þessi bók var svo gömul, ab þar
eru ritub nöfn þeirra manna sem Hfbu á öndverbri níundu öld

(815 og 820), og voru þeir þá á h'fi þegar nöfn þeirra voru

ritub í bókina. þessu var síban fram haldib, ab vísu um alla

níundu og tíundu og elleftu öld
, og er þessi bók köllub tjiVe-

crologium Augiense'^ ^ þ. e. Artíbaskráin frá Ey. 1791 var

ritab registr yfir handrit þau sem klaustrib átti, og var bók

þessi þá 173 bls. í arkarbroti
,

en vantabi mörg blöb í
;

var

hún talin Nr. 118 í handritasafninu. Eptir ab stiptib Constanz

(Costnitz), þar sem Eyin aubga hggr undir, var orbib sameinab

stórhertogadæminu Baden (eptir 1803), voru handritin öll tekin

frá klaustrinu og flutt til höfubstabarins Karlsróar [Carlsruhe]^

i) Sturlúnga saga 3, 50.

i) WerlauíF. Symbolæ ab geographiam medii ævi, ex monumentis

Islandicis. Haun. 1821. 4to. — Rafn. Antiquités Russes et Orientales ii,

394—415. —. Suhm. Historie af Danmark v, 44 athgr.

3) hinn helgi Blasius biskup var mjög tignabr víba á Islandi. Honum

voru helgabar margar kirkjurj saga hans er til ennj hann var og fyrir

miklum áheitum.
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en þá vantabi þetta handrit, og var ekki til annaí) en afskript

af því. Mone, nafnfrægr fornfræbíngr á þýzkalandi, var?) fyrstr

til ab taka eptir, ab flöldi nafna bæbi karla og kvenna af Norbr-

löndum hafa verií) ritub á þessari bók. AUs segir hann þar

muni vera hérumbil 40,000 nafna, þar á mebal hérumbil 400

af Norbrlöndum. þar eru tahn meb nöfnum 56 klaustr, sem

hafa verib í bræbralagi vib klaustrib í Ey. þar ab auki má
finna 40 önnur klaustr

,
sem einnig eru talin til bræbralags , og

ab síbustu koma nöfn pálmara af Norbrlöndum, verbr þab þó

einvingis rábib af nöfnunum sjálfum , því löndin eru ekki nefnd,

nema ísland eitt {Hislant terrá).

Hinn mikli franski fornfræbíngr MabiUon hefir fyrstr getib

bókar þessarar svo menn viti, en Mone lét fyrstr prenta hin

norrænu nöfn í tímariti nokkru: Anzeiger fiir Kunde des deut-

schen Mittelalters IV, 97—99 (Karlsruhe 1835. 4to.). þar

eptir skýrbi Jakob Grimm frá nöfnum þessum á fundi hins

norræna fornfræbafélags 16. Septbr. 1844, og er þab prentab
í ritasafni félagsins: ,,0m oldnordiske Egennavne i en i Reichenau

skreven Necrolog fra det 9de og lOde Aarhundrede. af Jacob

Grimm". Antiqvarisk Tidsskrift 1843—1845. 8vo. bls. 67—75.
Hér tek eg ab eins þau nöfnin, sem berlega eru heimfærb

til íslands í bókinni
, jafnvel þó mörg sé þar önnur nöfn

,
sem

mest hafa verib tíbkub á íslandi, en varla finnast á Norbrlönd-

um annarstabar. Má þab og virbast harbla h'klegt, ab yms
íslenzk nöfn kunni ab vera ritub saman vib önnur nöfn af danskri

túngu, og jafnvel aptr stöku nöfn þaban meb hinum íslenzku. þab
er aubsætt, ab nöfnin hafa verib ritub af þeim, sem ekki var kunn-

ugt vort mál, og hefi eg sett vib hvert nafn þab sem eg ætla

þab réttrætt vera á vora túngu. Alls eru nöfn þessi 39 ab tölu,

og sýna þau, ab ekki hefir allfátt af íslendíngum verib á ferb

um þessar mundir í Subrlöndum
; lágu þó miklu víbar leibir um

til Rómaborgar en um Eyna aubgu, og í sögum vorum er hennar

ekki getib. Nöfnin stóbu í bókinni á 168. bls.
, beggja megin

á spázíu.
Ekki verbr nú meb neinni vissu sagt, hvort þeir menn sem

hér eru nefndir sé nokkrir hinir sömu
,
sem vér þekkjum frá

sögunum , eba öbrum fornritum
; þó vil eg geta þess ,

ab nafnib

Steini er eptirtektar vert
, því sá mabr gæti verib úr Steina

ættinni, og jafnvel sá sami Steini prestr þorvarbarson, sem gaf
Stafholts kirkju eignir sínar (sjá Nr. 28 hér fyrir aptan). Væri

þetta hans nafn, mundi þab ab líkindum vera ritab nálægt 1100.

Hislant terra.

keiloc. [Kjallak
—

Kjallakr].

ciirmaker. [Kormakr].

arnur. [Amórr].

uuigedies. [Vigdís].

mar. [Már].

wiUiburga. [Vílborg].
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vvimunder. [Vemundr].

zurarin. [þórarinn].

gulzenna. [Kolþema].

gudemunder. [Gubmundr].
zurrider. [þórríbr].

zurder. [þórbr].

stenruder. [Steinröbr].

gunnor. [Gunnarr].

osá. [Asa].

tiure. [Tjörvi].

trugiles. [þorgils].

trugis. [þorgeirs
—

þorgeirr].

ketii. [Ketil
—

Ketill].

darri. [Darri].

alf. [Álf — Álfr].

dola. [Dalla].

hemming. [Hemíng
—

Hemíngr].

zorth. [þórb — þórbr].

esa. [Æsa].

sporri. [Snorri?].
^

thola. [þorlaug ? —
eba= Dola— Dalla?].2

folkis . [Falgeirs
—

Falgeirr ;
—

Fálki?].

sorli. [Sörli].

gude. [Gauti ? — Gub[n]i ?].
-^

thorkil. [þorkel
—

þorkell].

zure. [þóri
—

þórir].

zuri. [þórrífer?
—

{)óri
—

þórir?].

asegut. [Asgaut
—

Asgautr].

steini. [Steini].

tuole. [þorlaug efea þorleif?].-*

aslath. [Aslák
—

Aslákr].

estret. [Astríb
— Astríbr? ;

—
Ástráb — Ástrábr?].

26. [um 1120].

Máldagabréf Tanna og Hallfríðar um
undir Hrauni (Staðarhrauni).

iindír Hrauní.

gjafir til kirkjunnar

Eptir hinni fornu máldagabók frá Skálholti, Nr. 68 eba D 12
í 4to í handritasafni Steingríms biskups í stiptsbókhlöbunni í

Reykjavík bl. 62 b (lýsíng þess handrits sjá Nr. 24 hér áundan).

i) þetta nafn kynni og vera misritaí) fyrir: sporn
—

esporn
—

Ásbjörn.

Væri Snorra nafn rétt lesi^
, þá gæti þetta nafn ekki verit ritai^ fyr en á

sí^ara hluta elleftu aldar, því Snorri gdtii (j- 1030) var fyrstr maibr met

þvi nafni.

2) þetta nafn kemr opt fram í hinum norrænu nufnum : tula — tola —
tole — thola.

3) lesa mætti og saman ])etta nafn meh hinu næsta á undan: ,,Sörli

g0(bi".
— Nafnií) kemr opt fram i hinum norrænu : guota (þrisvar)

— guda

(einnig þrisvar)
—

gotij er því líkast til þaí) sé = Gauti.

4) þetta nafn er og ritatb i hinum norrænu nöfnum: tuole — tu^la —
tuola; kynni vera þaí) væri sama nafn og: tula — tola — tole — thola

hér fyrir framan.
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Nafn stabarins ^^undir Hrauni" getr verib vafa undirorpib.

Sira Jón Halldórsson segir í æfi Gizurar biskups ísleifssonar :

^jgáfu þau Tanni og Hallfríbr meí) rábi Gizurar biskups til kirkj-

unnar undir Hrauni (í Dýrafirbi) þab land hálft meb öllum

landsnytjum" , og segir ab því sé til sönnunar ^jgamall máldagi
Hrauns kirkju". Finnr biskup segir (Hist. Eccl. Isl. I, 270

athgr. a) : j^Exstant tabulæ perantiquæ, dicentes : Tannum qven-
dam et Hallfridam dimidium fundi Hraunensis in tractu Dira-

fiord . templo isthic sito donasse
,

svasu ac consilio Gissuri

Episcopi". þab er aubsætt
,

ah máldagi sá
,
sem þeir febgar

hafa haft fyrir sér, er einmitt þessi, eptir Skálholtsbókinni (D 12),

og hafa þeir haldií) máldagabréf þetta, og skrána hér fyrir

framan um sælubúib á Bakka (Nr. 24), eitt bréf
,

en ekki tvö.

^^Undir Ilrauni" hafa þeir haldib vera Hraun í Keldudal í Dýra-
firfei, og Bakki (Nr. 24) yrfei h'klegast eptir því ab vera Bakki

í Dýrafirbi. þessi ætlan þeirra stybst mjög vib þab, ab í hinni

fornu máldagabókinni stendr þessi máldagi og skráin um Bakka

(Nr. 26 og 24 þar aptan vib, meb h'tilH abgreiníng og fyrir-

sagnarlaust, svosem áfer var getib) rétt á undan Alptamýri í

Arnarfirbi, og á eptir Haga á BarbastrÖnd
, þab er: saman vib

kirkjur á Vestfjörbum.
Samt sem ábr held eg óefab, ab máldagi þessi sé um

Stabarhraun sem nú er kallab, en ekki um Hraun í Keldudal,

og skal eg greina rök fyrir því. I því skyni get eg fyrst og
fremst tilfært nafnib sjálft, því fornir máldagar nefna optast

„undir Hrauni" eba j^stabr undir Hrauni'' þar sem nú er kallab

Stabarhraun (Wilchins máld. o. fl.
;
Arna bisk. Saga kap. 40)^

en
^^í

Hrauni" eba ^^at Hrauni'' þar sem nefnt er Hraun í Keldu-
dal (Wilch. máld.).

—
þar næst má geta þess, ab Hraun í

Keldudal liggr ekki svo í þjóbbraut, ab þar mundi þykja naubsyn
ab gefa til gistíngar mönnum

,
en Stabarhraun er aptr á móti

vib þjóbbraut , þegar farib er mibhérabs um Borgarfjörb og

Mýrar. pó er þab einkum abgæzlu vert, ab í máldögum Hrauns

kirkju í Keldudal finnst engin h'kíng vib þenna máldaga, en í

máldaga Stabarhrauns hinum elzta, sem hér er settr um 1185,
er tahb sumt hib sama og hér er mebal eigna kirkjunnarj og
þar er skipab ab mabr skuli hafa forræbi stabarins „úr kyni
Tanna Torfasonar". Sá Tanni ætla eg sé hinn sami sem hér

er nefndr
, og enn framar þykir mér óefab

,
ab þessi Tanni sé

enn hinn sami og tahn er ætt til í Landnámabók (ll, 4; ísl.

sög. I [1843], 75) frá þorgilsi knappa, er nam Knappadal, og
er Tanni sá tahnn fjórbi mabr frá Rúti Herjólfssyni á Kambs-

nesi, hálfbróbur Höskuldar Dala-Kollssonar ; lætr þab nærri, ab

Tanni hafi verib fullroskinn mabr um 1120, og líklega búib

undir Hrauni, eba sem vér nú köllum: á Stabarhrauni. Land-
námabók telr einnig greinilega ætt fráEiríki í Keldudal (II, 27)
en í þeirri ætt er enginn tahnn meb Tanna nafni. — J)ó aJb

máldagi þessi sé mebal Vestfjarbamáldaga í hinni fornu bók, þá



174 MÁLDAGI KIRKJUNNAK UNDIR HRAUNI. 1120.

sannar þab ekki annab, en ab sá, sem máldagana ritaíii 1601,
hafi fundib þessa tvo á einni skrá, og kunni ab hafa haldií)

þetta Hraun vera í Keldudal, af því þab Hraun var kunnugast, en

nafnib ^^Stabarhraun" hefir þá veriS orbib svo tíbkanlegt, ab margr
mafer hefir ekki vitab, ab þaí) hafi verib nokkurntíma kallaí)

^jUndir Hrauni".

f>á er ab geta þess, hver Bakki þab muni vera sem Tanni

og Hallfríbr gáfu helmíng lands til sælubús. þab er líklegt aí)

sú jörb hafi verib í þjóbbraut, og ekki mjög lángt frá þar sem
Tanni og Hallfríbr bjuggu. Bakki í Dýrafirbi er hvorki svo

nærri sjó, né svo í þjóbbraut, ab þar gæti þótt hentugt ab hafa

sælubú eba sæhiskip. En í nánd vib Stabarhraun er helzt ab

gizka á tvo bæi : annar er Alptárbakki á Mýrum, nibr vib Alptá,

og ekki mjög í þjóbbraut, en annar er Ferjubakki, sem hefir frá

alda öbh verib ferjustabr yfir Hvítá í Borgarfirbi, og hggr beint

í þjóbbraut fyrir þeim sem fara vestr um hérub hib nebra, yfir

Skarbsheibi hina vestri, og vestr ab Stabarhrauni
, Hitardal,

Kolbeinstöbum
,

Stab á Ölduhrygg o. s. frv.
,

en aUir þessir

stabir voru absetr hö^íngja eba höfubklerka fram eptir öldum.

þab er því ætlan mín, ab Ferjubakki vib Hvítá sé sá Bakki sem
hér er nefndr; hefir þar þá verib snemma sett sælubú. Síban

var þar kirkja, og er tahb í Gísla máldaga (1578) ab hún eigi

allt heimaland. þar eptir var Ferjubakki lengi lénsjörb presta
í Borgarþíngum ,

en ekki tíundub nema fátækum, og ferja ekki

óleigis (jarbabók Arna Magnússonar). Nú hefir henni verib

nýlega skipt fyrir Borg á Mýrum, og er hún nú öll bændaeign.

Vndir Raune.

þau tanne ok hallfriþr hafa gefit til kirkiu vnder raune

iand þat halft meþ ollom lands nytiom . kyr sextan . ok .x. oxn

fiogura vetra ok sextige gelldinga gamalla. hesta .iij. .ij. hundroþ

flogora alna aura . j busgagne . kirkiu fylgir siifr kalekr . kirkiu

tioiid. klukur v.

þar scal vera prestr vist fastr ok diakn ok omagi qven-

giiidr. Cn ef eigi fæst diakn tii. þa scai omagi karll giiidr j staþ

hans. þa verþa .ij. omagarnir. Sa maþr er þar byr scai ala

um nott hvern mann . þeirra er hann hyggr tii goþs at aiinn se.

þau tanne og halifriþr mæla forraþs biskops j Skai[a]hoilti

a þat. hverr varþveita scai bu þetta ok haiida kostnaþi vpp þeim
er her er tindr. Thoriakr biskop viii at tiunder giaiidest þangat

af þeim bæium .xiiij. er hann qvaþ a. þa er hann var þar a

þeim bæ.
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27. 27. Mai 1133. í Róni.

iNNOCENTius páfl hinn annar staðfestir hið andlega \ald Ham-

borgar erkibiskupa yfir Norðrlöndum.

Eptir margar tilraunir vanri Eiríkr eygóbi Danakonúngr
þab á, aí) Danmörk varb laus vib andleg yfirráb erkibiskupa í

Hamborg (eíia Brimaborg). þab bréf Paschalis páfa hins annars,
sem skipar fyrir um erkibiskupsdæmib í Lundi á Skáni, og lík-

lega hefir lagt þángab undir alla biskupa á Norbrlöndum, hefir

ekki orbib fundib, en allt bendir til ab þab hafi verib út gefib

1103, eba snemma á árinu 1104. þá var Alfrekr (Alberich)
kardínáU sendr til Danmerkr, og þá var Özur (Azerus, e. Ascerus)

biskup í Lundi settr erkibiskup. Hann vígbi fjóra biskupa ís-

lendínga^, og hann er tahnn frumkvÖbull ab því, ab saminn var

hinn forni Kristinréttr á íslandi (1123).
— En erkibiskupar í

Hamborg létu ekki sitt eptir hggia ,
sem vonlegt var, til ab fa

breytt ákvörbun Paschahs páfa og náb aptr öUum Norbrlöndum
undir sín yfirráb. Um þab heppnabist Abalbirni (Adelberoni)

erkibiskupi ab fá bréf Innocentius páfa, sem hér eptir fylgir.

Frumrit bréfs þessa hefir verib í Brimaborg, og er talib í

bréfaregistrum í Stade (Stöbuborg) Caps. i,
Nr. 11 og 12 (Lap-

penb.), en óvíst hvort þab sé enn
til, og er þab allstabar prentab

eptir bréfabókum.

Eptir bréfabók frá Hamborg er þab prentab fyrst í: Scrip-
tores rerr. (íermann. &c. ed. Erpold. Lindenbrog. Francof. 1609.
Fol. bls. 172, á mebal bréfanna sem heyra til: Privilegia ar-

chiecclesiæ Hammaburgensis. (Ný útg. Joh. Alb. Fabric. Hamb.
1706. Fol. mebal Priv. archieccl. Hammab. Nr. XXXVIII, bls.

150). — Goldasti. CoUectio constitutionum imperialium. (Francof.
1643. FoL), Tom.

ii,
bls. 48—49. — Örnhjelm. Historia Sve-

onum Gothorumque ecclesiastica. Stockh. 1689. 4to. Libr. IV.

Cap. 1., bls. 390—-391. — Liinig. Teutsches Reichsarch., Leip-

zig. 1716. Fol. Tom. XVI. Spicil. Eccles. Anhang. Nr. LII,
bls. 96—97.

Eptir annari fornri bréfabók frá Hamborg, sem síban var í

Bonn, er þab prentab í: Phil. Cæsar. Triapostolatus Septentr.
Colon. 1642. 8vo. bls. 197. (í Fabricii Memoriæ Hamburgenses.
II, 776—780). — Labbei & Cossarti Sacrosancta Conciha. Tom.
X (1073—1097). Paris 1671. Fol. 953—954. — Acta Con-
cihorum (ed. Hardouin). Paris 1714. Fol. Tom. VI. P. II. (1086—
1215), 1160—1161. — Conciha ed. Coleti. Venet. 1730. Fol.

i) Jón Ögmundarson ab Hólum 5. sunnud. eptir páska eba 29. April

1106. ^orlák Eunólfsson ab Skálholti 2. sunnud. eptirpáska eba 28. April

1118. Ketil "Þovsteinsson a'fe Hólum 1. sunnud. í föstu eba 12. Febr. 1122.

Magnús Einarsson ab Skálholti 21. sunnud. eptir trinitatis eba 28. Okt. U34.
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XII
5
1416—1417. — Mansi. Sacrorum Conciliorum nova et

amplissima collectio. Venet. 1776. Fol. XXI (1119— 1166)., 399.

Eptir samburbi vib abalútgáfurnar , og einni bréfabók í

Hamborg, er bréf þetta gefií) út í Staphorst. Hist. Eccl. Ham-

burg. I. 1, bls. 532^—533, og eptir honum í: Pontoppidan.
Annales Eccl. Dan. Diplomat. I, 355, og í : Liljegren Diplomat.
Svecanum 1, Nr. 29, bls. 46—47. — Kafli úr bréfinu er prent-

abr í Grönl. hist. Mindesm. Ill
,
77—79

;
sbr. Regesta dipl.

Hist. Dan.
I,

35.

Seinast er þab gefií) út af Lappenberg í : Hamburg. Urkun-

denbuch I, Nr. CXLIV, bls. 132— 133, eptir bréfabókinni frá

Hannover.

þetta páfabréf er eitt af þeim, sem hefir þótt líkindi til

ab væri falsbréf
,

sett saman af erkibiskupunum í Hamborg eba

fyrir þeirra tilhiutun (Neumann de primatu Lundensi. Havn.

1799. 8vo. bls. 59—60; Mlinter Kirchengeschichte v. Dánem.

&c. Leipzig 1823. 8vo.
i, 2, 88; Michels. & Asmussens Archiv.

Kiel 1833. 8vo. I, 235-236); hefir þab einkum ])essvegna verib

grunsamt, a'b frumrit þess hefir ekki komib fram
,

er þab því

sett í flokk meb hinum fornu Hamborgarbréfum ,
sem hér eru

á(br prentub, og sem ekki hafa fundizt frumrit af. En hvort

heldr er, þá er þab víst, ab þetta bréf og þau önnur áminn-

íngarbréf, sem bækr segja ab Lmocentius páfi hafi ritab til Ni-

kolaus Dana konúngs og Özurar erkibiskups ,
um hlýbni vib

Hamborgar erkibiskup, hefir engin sérleg áhrif haft, ab minnsta

kosti hefir Özur erkibiskup vígt Magnús biskup Einarsson árib

eptir, einsog ekkert hefbi í skorizt.

Um ártal á bréfinu er nokkur vafi, þareb sumar afskript-

irnar telja þab á þribja, en sumar á fjórba ári Lmocentii páfa.

En á því virbist enginn efi, ab ^.fjórba ár" sé hib rétta, þareb
Innocentius kom til páfalegs sætis 10. Marts 1130; verbr því

Mai 1133 á hans fjórba ári. Löbr (Lotharius) keisari er hér

nefndr konúngr; hann var kórónabr til keisara 6. Juli 1133.

Eler er páfabréf þetta prentab eptir útgáfu Lappenbergs, meb
stöku orbamun eptir Lindenbrog (L.) og Cæsar (C).

Innocentius episcopus, seruus seruorum Dei, uenerabili'

Adalberoni
, Hammenburgensi'^ archiepiscopo, eiusque succes-

soribus [canonice promouendis-^ saiutem et apostolicam bene-

dictionem. Ad hoc in beati Petri cathedra, disponente Do-

mino, constituti esse conspicimur*, quatinus singulis ecclesiis

i) fratri, b. v. L. t) Hammab., alstaíTart L.

*) pannig L.; promoventibus, Lappenb.^ frá f sleppir C.

«) couspicimus, L.
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et ecclesiasticis personis suam conseruemus iustitiam, et qua-

liter, tam temporaliter, quam spiritualiter, earum status integer

perseueret, salubriter providere curemus. Dignum etenim et

rationabile est, ut sicut sacrosancta Dei ecclesia unitatis ac

fidei perpetua mater existit, ita nimirum eius* priuilegia custo-

diantur iliesa, et nullis molestiis, nuilisque- oppressionibus pra-

uorum hominum fatigetur. Sæpe vtique venerabilis [frater

noster-^ Adalbero, Hammenburgensis archiepiscopus, in pre-

sentia predecessorum nostrorum felicis memoriae
,

Calixti &
Honorii ac nostra qvestus es

,
Ascerum Lundensem et aUos

episcopos Daciae, tibi debitam, sicut metropoHtano suo, quem-
admodum in antiquis priuilegiis Gregorii, Sergii, Leonis, [Bene-

dicti, Nicolai et-* Adriani Romanorum pontificum, continetur,

obedientiarn denegare. Frequenter autem et a predictis prede-

cessoribus nostris Calixto et Honorio, atque a nobis eis man-

datum est, ut aut ad tuam et Hammenburgensis ecclesiae red-

irent obedienciam
,

aut si quam super hoc iustam se habere

confiderent racionem, ad sedem apostolicam uenirent ostendere

preparati^ : ipsi uero apostolicis contempnentes obedire man-

datis, nec uenerunt, nec responsales miserunt. Quia igitur

nemo lucrum debet de sua contumacia optinere, ex deiiberato

fratrum nostrorum episcoporum et cardinaHum consilio, tam

Lundensem, quam alios episcopos Daciae tibi restituimus. Ad
formam itaque priuilegiorum Gregorii , Sergii ,

Leonis
,
Bene-

dicti
,

Nicolai et Adriani
, episcopatus Daciae

,
Swediae

,
Nor-

iieiae^
, Farriae, Gronlondiae^

, Halsingalandiae^ , Islandiae,

Scridivindiae^, et Slauorum, liarissimi filii nostri, Lotharii regis,

precibus incHnati, tibi et per te Hammaburgensi ecclesiae,

suae videlicet metropoH , presenti'" scripti pagina confirma-

mus. Si qua igitur in futuruin ecclesiastica secularisue per-

sona hanc nostrae constitutionis paginam sciens contra eam

temere uenire tentauerit, secundo tertiove commonita, si non

satisfactione congrua*
•

emendauerit, potestatis honorisque sui

i) bœtir viiy L. 2) nullis, L. 3) frá [ sl. L.

4) sl. L', frá [ Nicolai, Benedicti, C. 5) parati, L.

fi) Norwegiæ, Z; Norvveigiæ, €. 7) Gronlandiæ, L.

s) pann. L
-, Helsingaldiœ, C, Lappenb. 9) Scridevindiæ, C.

10) præsentis, L, C. n) commoda, L.

Dipl. Isl. I.B. 12
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di^nitate careat, reamque se dÍLiino iudicio existere de perpe-

trata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore et san-

guine dei et domini redemptoris nostri Jesu christi aliena íiat,

atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis

autem hæc statuta' servanlibus sit pax domini nostri Jesu

Christi, quatinus et liic fructum bonae actionis percipiant et

apud districtum iudicem premia eternae pacis inueniant. Amen.

Datum Romae apud montem Auentinum, per manum Al-

merici, sanctae Romanae ecclesiae diaconi cardinalis et can-

cellárii, vi. kaiendas Junii. Indictione xi. Incarnationis domi-

nicae anno Mcxxxm, pontificatus vero domni Innocentii papae

II. anno iiii.^

28. [um 1140]. [í Stafaholti].

MifeDAGi Stafaholts kirkju í Borgarfirði, er Steini prestr þor-

varðsson setti.

^;. , Eptir máldagabókinni úr Skálholti, í safni Steingríms bisk-
*

'iips, D 12. 4to. bl. 66 (sbr. Nr. 24 bér á undan).
'•'' Vm Steina prest þorvarbsson í Stafaholti vitum vér nú

harMa b'tib meb vissu. páh vitum vér, ab hann hefir verib af

hinni svonefndu Steina ætt, og er \ráb h'klega sama ættin og
móburætt J)orláks biskups (Halla Steinadóttir, Steinasonar, þórbar-

sonar, Steinasonar hins hvíta. íslend. s. l, 361). Hvort Steini

prestr hafi farib utan vitum vér ekki meb vissu, en ab tímanum
til gæti hann verib sá Steini, sem stendr í nafnaskránni frá Rei-

chenau (Nr. 25). Hann var á h'fi 1143, þab sjáum vér á presta-
tah Ara prests hins fróba (Nr. 29 hér næst ú eptir). Hann var

aubmabr mikiU
, þab sýnir máldagi þessi. Um andlát Steina

pjests vitum vér eigi ,
en aubsætt er, ab hann hefir verib fyrir

i! laungu andabr |)egar þorlákr biskup átti deilur vib Eyjólf Staf-

.,, hyltíng, er hérabsmenn höfbiu sett á stabinn án biskups rábi (þor-
láks s. hin ýngri , kap. 20, Bisk. s. l, 285). þar af mú og
rába, ab Eyjólfr hafi verib nákominn frændi Steina prests ,

en

þó ekki sonr hans, því hann er kallabr þorgeirsson (Sturl. 2, 34).

Sagan segir svo: at ^^biskupi þótti Eyjóifr rángliga halda stabinn

í Stafaholti, þó at héraí^smenn hefbi hann þar nibr settan utan

biskups ráb, þar sem Steini prestr hafbi eldd stabinn gefit í

erfbirj utan skiHt tvá kvennómaga úr sinni ætt æfinhga á stab-

i) nostra, b. v. L. 2) ui, L.



1140. STAFAH0LT8 KIRKJU MÁLDAGI. 179

inn" (fiorláks s. sst.). Eyjólfr var mikill aubma^r og stórbokki,
en varb ab lyktum snaubr, og komst |)á Stafaholt undir stjórn

Snorra Sturlusonar og J)eirra Sturlúnga. Um þann tíma bjó
Ólafr f)órbarson hvítaskáld um hríb í Stafahol+i.

Máldagi þessi ,
eins og hann er í Skálholtsbókinni (D 12),

er án efa ekki ritabr eptir hinum upphaflega múldaga Steina

prests, heldr eptir þeim máldaga sem seinasta greinin hefir verib

í, og eg ætla verib hafa Michaels biskups (1385— 1388), en sá

máldagi hefir aptr án efa verib tekinn eptir sjálfu frumritinu,

og hnýtt aptanvib grein um þær eignir ,
sem kirkjan hafbi

eignazt frá því hinn forni máldagi var gjörbr. þetta stabfestist

af samburbi máldaganna frá Stafaholti
,

er oflángt yrbi hér ab

telja; en ab vibbætir máldagans sé Michaels biskups dreg eg
einkum af því, ab í Biskupa-annálum Jóns prests Egilssonar er

sagt, ab á hans dögum hafi Stafaholt verib gefib Skálholti til

beneficium meb flestum sínum eignum , og laxakerib í Norbrá*.

þetta kemr ab efninu til einmitt saman vib hinn forna máldaga,
sem hér er. Nú er þab alkunnugt, og þarf engrar sönnunar

vib
,

ab Stafholt var orbib kirkjueign æfilaungu fyrir daga
Michaels biskups, svo ab Jón Egilsson fer þar öldúngis villt;

en hann hefir h'klega þekkt og haft handa á milU í Skálholti

máldaga Michaels biskups, og því hefir hann ályktab svo, þegar
hann fann þenna máldaga þar í bókinni, ab hann væri stofnabr

á þeim tíma, og Stafaholt þá fyrst orbib stabr {beneficnm).

Stafs hollt.

í>esse er maldage j stafs hoUti. eptir þvi sem Steini^ prestr

þorvarþs son setti. Hann gaf til kirkiu allt heima land ok

kyr. XX. c asauðar. sextige gelldra sauða agilldra. vi. tige vetr

gamalla sauða. x. kugillde j gelldum nautum. v. hesta. xv.

hundruð j hus bunaðe
j busgagne ok innan veggiar. þrir hlutir

lax veiðar j þvera"*. ker veiðe j norðr a vndir forsi-*. land a

Svarf holi ok Biarga stein. hof staðe. lax hoUt. Skoga land

1) Biskupa-Annálar Jóns Egilssonar, Safn til sögu ísL i, 33.

2) þannig leuTrklt ; bókin hefir Steinn, og svo hafa hinir ýngri mál-

dagar, en nafnashráin frá 1143 (Nr. 29 hér á eptirj og f)orláks saga

hin ýngri kap, 20 sýnir, a'T Steini er rhlt nafniíT, og svo er si&ur nefnt

í máldaga pessvm sjálfum.

3) eptiv Stafholts máldaga í Wilchinsbók átti Ferjubakki fjórbúnginn í

þessari veici.

4) þetta er án efa ^^laxakerib i Norbrá", sem Jón pr. Egilsson nefnir.

12
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hit vestra. Engi nes a strondum norðr [ok] reki með. [afrett

j]
\estr ardal enum eystra megin . ok middals mule allr. Biarnar

dalr allr fyrir ofan mæli fells gil. selfor j þverardal upp fra

kvium. liris ey a hreiþu vatne . oll ey su er þverar þing er j^

þræley suðr fra bildz homrom^.

ok her með þessum mal daga skolo vera .iij. prestar ok

messu diakn=^. sa er lese j otto song. en ef prestr a j hiarðar

hollt. þa skolo .ij. prestar j staf[a]hollt. þvi at þat er þangat

vndir. ok her vm fram skolo vera omagar .ij. kvenngilidir af

steina ætt. sva gamlir at þeir megi vinna ser sialfir.

'^Kirkia j staf[a]hollti a afreit^ j hroþr biargar dal a bac

jafna skarði . skoga voll*' j skarþs tungu. þat er vær kollum

kirkiu hollt. ok kirkiu tiundir af .iiij. bæium ok .xx."' j hiarðar

hollt[i] ok j skarði^ [okj j gskio hollti skal vera heima tiund.

en or galltar hollti skal giallda j staf[a] hollt .vi. aura voru a

hueriu ari. z cet.*

29. 1143.

Skrá Ara prests hins fróða, þorgilssonar ,
um nöfn nokkurra

presta kynborinna íslenzkra.

Handrit eitt íslenzkt í bókasafni konúngs (Gamle kgl. Sam-

ling Nr. 1812. 4to) er ekki ásjálegt ab ytra áliti
,

en mjög
merkilegt ah efni til og aldri. þab er brot úr skinnbók, og ef

til vill íleirum en einni
,

sem er fest inn í selskinn meí) skó-

þvengja spottmTi. Blöbin eru ab stærb sem stærsta 8 blaí)a

brot, en þó nokkub misjöfn, því þau eru mjög misgömul. Eptir

i) þ. e. Stafholtsey, sem nú er kölhið: Árni Magnússon hefir rita'&

fietta á miíta í Stafholts máldögum: ,^Ey su er J)verár þing stendr j
—

þalb mun vera Ey fyrir ofan þingnes. hun er stafhollz kirkiu iörb og fylger

enn nu stafholltz tungum. þvi áen rann til forna mest öll fyrir sunnan

hana".
f
etta stendr óbreytt enn í dag.

2) leiiTr.; bild z homrom, D 12. 3) ok, b. v. D 12.

4) þetta sem eptir fylgir sýnist vera viibbætir, og ýngra , líklega úr

máldögum Michaels biskups (1385-1388). 5) p.e. afrétt.

ð) hinir síiTari máídagar hafa skogar hollt.

r) hinir síyari máldagar hafa: xiiij
ok xx. s) f).

e. Svignaskaribi.

9) hér er látin auu rúmiega hálf blatsítja í máldagabókinni (D 12).
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því sem handrit þetta er nú samsett er þab alls 36 blö?) (bls. 1—
72), og þar ab auki þrír blabstiifar fremst, og einn aptast, sem

ekki hafa verib taldir meb. þessi blöb eru nú í fimni kverum,
eba heptum: fyrsta kver eru 3 blabstúfar fremst og 7 blöb

heil; annab og þribja kver ,eru 8 blöb hvort; fjórba kver

10 blöb heil og fimta kver 3 blöb og blabstúfr einn aptast.

Blöb þessi eru ekki öil ritub á sama tíma, heldr eru þau meb

mörgum höndum og mikill aldrsmunr á.

Elzta höndin virbist vera ekki ýngri en frá því hérumbil

1200 eba skömmu þar eptir; hún er á öllu fjörba kverinu og
fremsta blabi af hinu fimta (bls. 47—68, 11 blöb). Meb þess-

ari hönd er ritab : 1) Orbasafn nokkurt á latínu meb íslenzkum

þýbíngum fyrir ofan hvert orb ; þetta orbasafn er ritab á bls.

47 i sex dálkum, hérumbil 20 orb í dálki, og á helmíng síbara

dálks á bls. 68 (11 línur og svosem 3 orb í hverri línu).
—

2) Um
tímatal og tímareikníng, forn ritgjörb og merkileg, og er upp-
haf hennar þetta: ^tGuþ scop alla scepno seN e.x synde hana a

VI. dogom" o. s. frv. (sbr. Kímbegla ed. Stephanus Bjornonis
Isl. Havn. 1780. 4to. kap. xm—XV, bls. 78—bO) ; þessi ritgjörb

er á bls. 48—50 í skinnbókinni
, og er þar ritab í tveim dálk-

um
, og 32—37 línur á dálki. Seinast í kafla |)essum , þar

sem Rímbegla endar XV. kap. ,
er sagan um {^orstein surt og

hversu hann fann sumarauka, mjög lík þyí sem Ari prestr
hinn fróbi segir frá í Islendíngabók kap. 4. (Isl. s. 1. B. 1843.

bls. 6—8, sbr. 367—368. Sagan er prentub þar eptir þessu
handriti á bls. 385, og nákvæmt sýnishorn er aptan vib bindib

Nr. iiij). þar vantar aptan af, óvíst hversu raikib. — 3) Um
rímtal og sólmerki m. fl.

,
sömuleibis forn og merkileg ritgjörb,

og er þetta upphaf: jiGoþ bauþ moysi uin sinom i Ipgmale
at gaumgefa tuxgl tal"

,
o. s. frv. (sbr. Rímb. kap. 1—XIII,

bls. 4—78 og kap. XVl—XVII, bls. 90— 114). þar er og
í Stjörnu-Odda tal. þessi ritgjörb byrjar á bls. 51, og
endar nebst á fyrra dálki á bls. 68, svo ab ekkert vantar aptan
vib. Hún er ritub í tveimr dálkum sumstabar, en sumstabar í

heilum línum
,
27—42 línur á blabsíbu. Bábar þessar rímtals-

ritgjörbir eru svo merkilegar í alla stabi
,

ab naubsyn væri ab

prenta þær í heilu lagi ,
ásamt meb öbrum mörgum og merki-

legum íslenzkum ritgjörbum um rímtal og tímareikníng, sem til

eru í handritum, og ekki eru til neinnar hlítar útgefnar í Rím-

beglu.
—

4) Aptanvib þessa ritgjörb er lítil klausa á latínu um
þýbíng og mismun orbanna : vesper, vespere, vesperum og vespera

(bls. 68, efri hluti síbara dálks); sýnir þab, ab lærbr mabr hefir

ritab þenna kafla bókarinnar. — Saman vib seinasta blabib

(bls. 67—68) er áfastr blabstúfr sá, sem nú er aptastr í hand-

ritinu, en þar er enginn bókstafr sýnilegr , og verbr því ekki

séb hvab þar hefir ritab verib.

Önnur höndin, sem næst er ab aldri, virbist vera hérumbil

frá 1250. Meb þessari hönd eru ritub blöb þau sem ná eru
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bls. 9—12 (og eru þar úfastir vife annar og þrifei blabstúfr fremst

í bókinni, sem enginn stafr sést á nú), einnig bls. 69—72; þaí)

eru alls 4 blöb. A þessum kafla er ritab : 1) Nöfn nokk-
urra presta kynborinna íslenzkra, bls.9, og er þab skrá

sú sem hér fylgir eptir.
—

2) Veraldar krínglan, meb landa-

nöfnum, ritubum hérumbil á þann hátt, sem menn munu hafa

ímyndab sér afstöbu landanna (bls. 10- -11; sýnishorn skinn-

bókarinnar í Eafns Antiqu. Russes et Orient. II, Nr. iiij í fylgi-

skjöhmum). — 3) Attakríngla, sem sýnir einnig mánaba röbina,

meb árstíbum og sólmerkjahríng, sömuleibis heimsálfurnar (bls. 12).—
4) Calendarium, og er nú týnt úr því allt nema tveir fyrstu

mánubirnir, Januar og Februar (bls. 69—70). J)ab er meb messu-

dögum öllum, lagab eptir rómverskum sib, svo sem klerkar tíbk-

ubu, og út frá ritabar ártíbir ymsra manna, og má rába af

því aldr hinnar fornu handar. Nöfn þau, er vér þekkjum nú

meb vissu, eru: 1. Januar. Hacon rex h. d. (Hákon konúngr

harmdaubi, ^ Húkon Sverrisson
-|- 1204); 4. Februar. Tvmi

S. s. (Tumi Sighvatsson -}- 1222); 20. Februar. Styrmir p. cairi.

(Styrmir prestr kanoki = Styrmir prestr hinn fróbi
-1- 1245);

21. Februar. Leggr p. caíi. (Leggr prestr kanoki
-f 1238);

22. Februar. Gubmundr grís (-]- 1210)
'

. Meb annari hendi eru

síban ritub önnur nöfn andabra merkismanna fram á 14. öld. —
Sh'kar ártíbaskrár eru mjög merkilegar, og eru til ekki allfáar

shkar íslenzkar, sem naubsyn er á ab safna og fá prentabar.— ó) RitUngr um tímatal, sólargáng, mánabatal íslenzkt, túngl-

gáng o. fl. (bls. 71—72, 29 línur á blabsíbu). A aptari blab-

síbunni er ritab á efstu spázíu j^bocarbot", meb hinni fornu

hendi
, og því hafa sumir kallab ritlmg þenna meb því nafni :

^^Bókarbót", og geta þess margir þeir er ritab hafa um íslenzkt

tímatal. — Blab þab, sem þetta er ritab á, er nú einstakt, en ef

vér ímyndum oss, ab í Calendarium vanti 5 blöb, og 1 blab

vib jjBókarbót", þá hafa ab minnsta kosti 10 blöb verib ritub

meb þessari hendi.

Hin þribja hönd er frá 14. öld, og eru ritub meb henni

þau blöbin, sem nú eru bls. 1—8 (og þar meb blabstúfrinn

hinn fremsti í bókinni, því þar er sýnileg sama hönd á h'nu-

stúfum þeim er eptir eru) ,
sömuleibis bis. 13—25 ; þab eru

alls lO^ blab. Á þessum kafla eru ritub : 1) hin alkunnu lat-

ínsku rímvers : Cisio. Janus o. s. frv. og fleiri rímvers á latínu,

bls. 1—2. — 2) Stjörnu-Odda tal, bis. 3. — 3) Uppdrættir
níu himinteikna meb útskýríngum á latínu, bls.

5^
— 7. — 4) Heim-

spekin (PhiLosophia) og hennar greinir, í uppdrætti einsog ættar-

tafla, meb skýríng á latínu
,

bls. 8. — 5) Merlyahríngr meb

plánetunum, bls. 13. —
6) Nokkur af himinteiknunum : Cen-

\) j)rjú hin seinustu nöfnin sýnast vera ritub me^ öbru bleki, ef ekki

meb annari hendi, en þó samtiba.
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taurus
,
Orion

,
Canis

,
Cetiis

, uppdregnar myndir meb skýríng-
um á latínu, bls. 14, og er líklegt þar vanti mikib aptanaf.

—
7) Um embolismus' og um stjörnur o. s. frv.

,
meb |)essu upp-

hafi : „Sva segir Jon gvllmvbr i glosan yfir matheo" o. s. frv. ;

þar meb eru fimm uppdrættirj til ab sýna gáng sólar, jarbar og

himintúngla, bls. 15—25.

Hin fjórba hönd, sem virbist vera hérumbil samtíba hinni

þribju, er á bls. 26—46, þab eru lOi blab ; vera kann og, ab

þessi kafli sé ritabr meb tveimr höndum samtíba. {>ar er ritab:

1) ritgjörb um algorismus ,
ebr reikníng meb indverskum (ara-

biskum) tölum, bls. 26—32. þessi ritgjörb er hin sama og er

í bók Hauks lögmanns Erlendssonar (Hauksbók, Nr. 544 í 4to í

safni Arna Magnússonar), og er gefin út af Prof. P. A. Munch
i Annaler for nord. Oldkyndighed 1848, bls. 353—375. — 2) Um
asses hjá Rómverjum, og skiptíng á as^ bls. 32—33; þar hafa

fyjgt myndir meb í þeirri bók sem ritarinn hefir haft fyrir sér, og
er þeim sleppt.

— 3) Um mynd jarbarinnar: ^^mcb þui at

iar^ar mynd er bolkit" o. s. frv., bls. 33—39. — 4) Um vega-

lengdir: stadium o. fl.
,
um sólargáng ,

o. s. frv.
,
meb töflu

aptanvib, bls. 39—42. — 5) Um rím og tímatal, túnglsgáng,
aldir o. fl. , og er þess getib, ab þetta, eba sumt af því, sé

ritab j^at tolv biarna ps (prests) ens tolvisa", bls. 43—46.

Af þessari lýsíngu handritsins má sjá, ab þab er leifar einar

af skinnbók einni eba fleirum, sem hafa verib festar saman síban,

og þab ef til vill ekki fyr en á 17. öld. Lýsíngar skinnbókar

þessarar eru til á prenti í bók Jóns Eiríkssonar ^^Udsigt over

den gamle Manuscript-Samh'ng i det store kongehge Bibliothek.

Kh. 1786. 8vo. bls. 45—46; íslend. sögur i. B. (1813). Form.
bls. XXXV—XXXVI og í Rafns Ant. Russ. I., Introd. bls. XXIV

og IT, 390.

Um sögu handritsins vitum vér nú þab eina, sem þab ber

meb sér sjálft ,
ab innan á kápunni ab framan stendr: j^Bók

Hakonar Ormssonar. Anno". (engin tala) ; þar fyrir neban er

ritab meb hendi Brynjólfs biskups Sveinssonar ^jCalendar. membr.

Islandicum", og á fyrstu heiki blabsíbu bókarinnar nebanmáls

meb sömu hendi : j,calendarium Islandicum ^vce^aXov". Hákon
Ormsson var rábsmabr í Skálhoki, og mikill vinr Brynjólfs bisk-

ups, síban varb hann landþíngisskrifari og sýskmiabr í Bángár-
valla sýslu og andabist 13. Decbr. 1656 á Bessastöbum

, því
hann hafbi þá höfubsmanns imibob í stab Thómasar Nikulássonar,
sem var stefndr utan. Fabir hans var Ormr Vigfússon í Eyjum
í Kjós ,

sem og var rábsmabr í Skálholti á öndverbum dögum
Brynjólfs biskups, og varb 99 ára gamall (-j- 1675); Vigfús Jónsson

á Kalastöbum, fabir hans, var bróbnrson Alexíus ábóta, sem var

seinastr í Vibey. Eg skal láta ósagt, hvort handrit J^etta skyldi

i) Embolismus er þab kallab i formi rími, sera túngl vantar til ab

fylgja mánubum á sumum árum.
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þarfyrir eiga ætt sína ab rekja til Vifeeyjar klaustrs, en hitt ætla

eg víst, ab Brynjólfr biskup hafi fengib |)ab hjá Héikoni Orms-

syni, ebr og eptir hann, og sent þab til bókasafns Fribreks kon-

úngs hinn
j)ribja, annabhvort meb skinnbókinni af Grágás 1656,

eba nálægt þeim tíma, og hefir þab síban verib í bókasafni

konúngsins.
Ab því leyti er Prestanöfnunum vibvíkr sérílagi, þá eru

þau, eins og ábr var getib, ritub á bls. 9, meb hönd þeirri sem

eg hefi hér heimfært til 1250. Skráin er ritub svo, ab blab-

síbunni er sem skipt í tvo dálka, og er fyrri dálkrinn alsettr,

en á síbara dálk eru ritabar 6 h'nur einar
,
sem eru hérumbil

fimti partr dálksins, en hitt hefir verib autt eptir skihb, og eru

þar laungu síbar (herumbil 1480) ritub á nöfn 7 biskupa, þeirra
er verib hafa í Skálholti og á Hóhim um árabihb 1440 til 1480 ;

þar er og nafn Steinmóbar ábóta í Vibey (-]- 1481), og styrkir

þab nokkub þá getgátu, ab handritib kunni ab vera lír Vibeyjar
klaustri

,
ab hann einn er nefndr

,
en engir fleiri ábótar

;
enn

fremr eru þar taldir 20 prestar. þessi nafnaskrá hin ýngri mun
verba tilfærb, þegar þar ab kemr, og skýrt frá því er menn
vita nú um nöfn þau sem þar eru á. Hin forna nafnaskráin

er prentub aptan vib íslendínga sögur i. B. (1843), bls. 384,

og þar fylgir nákvæmt sýnishorn skinnbókarinnar (Nr. iij og

-i^Jiij aptanvib bindib). Finnr Magnússon hefir getib til,
ab presta-

^. nöfn þessi hafi verib skrásett (á alþíngi) a rábstefnu biskupanna

beggja, Ketils þorsteinssonar og Magnús Einarssonar og Vil-

mundar ábóta þórólfssonar á þíngeyrum, um þab, hver af prest-
um mundi bezt fahinn til ab verba kosinn til abstobar Kath

biskupi, eba til biskups á Hólum eptir hann, því KetiU biskup
var þá nær sjötugr ab aldri. þessi getgáta er og í marga stabi

sennileg ,
en þó er ekki allfátt sem veikir hana

, því bæbi er

þab, ab þar eru taldir þeir menn sumir, sem munu hafa verib

mjög til aldrs komnir, og ekki h'klegir til ab vera í biskups

kjörum ,
svosem Finnr lögsögumabr Hallsson

;
abrir eru aptr

mjög úngir, svosem Oddr Gizurarson, Páll Sölvason, Ormr
Kobránsson og Runólfr son Ketils biskups. þar ab auki er óhk-

legt, ab svo væri til orbs tekib sem hér er í nibrlagi nafnaskrár

þessarar ,
ef hún hefbi verib samin á alþíngi í J)ví skyni ,

ab

eptir henni skyldi kjósa biskupsefni ; þab er og ekki heldr sam-

kvæmt því, sem tíbkanlegt var um shkan kosníng, því vér finn-

um þá ávaUt þrjá eina til nefnda, er í kjörum voru. Virbist

mér því hitt h'klegra, ab prestanöfn þessi sé ritub af einstökum

manni, í einhverju fróbleiks skyni, annabhvort til þess ab safna

ættum þeirra, eba til ab skrásetja hverir þá voru helztir uppi

höfbíngjar og jafnframt lærbir menn, því hér sannast þab sem

sagt er frá í Kristnisögu (13. kap. ,
Bisk. s. I, 29), ab í tíb

Gizurar biskups tókst sá sibr, ab virbíngamenn voru flestir lærbir

og vígbir til presta. Ab Öbru leyti er þab eptirtektar vert, ab

hér eru taldir tíu menn úr hverjum fjórbúngi , og er varla lík-

legt ab svo sé orbib af hendíngu einni.
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Skrá þessi lýsir því sjálf, ab hún sé komin frá Ara presti

hinum fróba, og þó orbatiltækib sé svo, ab Ari hafi ekki ritab

þab sjálfr, einsog þab er hér, þá er þab efalaust komib af þvi,

ab skráin er ritub eptir öbru handriti, einsog hún er hér í bók-

inni. I því handriti
,
sem ritab hefir verib eptir ,

mætti hafa

verib svo orbab í nibrlaginu : ^^sva sagþi magnus byscop mer
er sialfr var vib andlat hans", og er þab öldúngis samkvæmt

því, sem vér finnum opt í sögum ,
ab þeir sem hafa síbar ritab

upp sögurnar hafa vikib vib sh'kum orbatiltækjum. Eg ætla því

efalaust, ab ritarinn
,
sem hefir verib uppi á öndverbri 13. öld,

hafi vitab, eba tahb víst, ab Ari væri höfundr skrár þessarar, og

þab er því markverbara, sem vér finnum einnig mebal elztu rit-

gjörbanna í bókarbrotinu Nr. 1812 frásögn Ara um sumaraukann,
svo ab |)armeb vaxa líkindi fyrir því, ab frá honum geti einnig

verib komnar ritgjörbirnar um rímtal, og ef til vill veraldar-

krínglan og áttakrínglan , sem eru á þessari sömu bók. þá
verbr þab og skiljanlegt, ab Ari telr ekki sjálfan sig í prestatali

þessu , þó hann væri bæbi prestr og hérabshöfbíngi ,
nema ef

því væri svo varib, ab hann hefbi þá látib af hendi prestskap

og goborb, og teh því son sinn en ekki sjálfan sig.

þar sem tilgreint er, ab þessir alhr, sem taldir eru, sé

kynbornir íslenzkir menn, þá virbist þab benda til,
ab prestar

hafi þá verib á íslandi ekki allfáir útlendir, eba af útlendum

ættum
, og vér finnum einnig önnur rök til ab svo hafi verib,

bæbi í sögu Jóns biskups Ögmundarsonar og víbar annarstabar.

l>essi ero n^fn nacvera presta cynborinna islenzcra.

Fiðr avstr Ipgsogo maðr hallz son.

Hiallti arnsteins son.

þorarin þorvarþs son.

Pall biarna son.

Oddr gizorar son.

Teitr cara son.

Marcus marþar son.

þorvarðr ioans son.

Biarnheþin sigvrþar son.

Helgi starcaþar son.

ögmvndr svðr þorkels son.

loftr s^mvndar son.

Eyiolfr sgmvndar son.

Hallr teiz son.
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Sceggi fencels son.

Svarthofþi anrbiarnar' son.

Asgeirr gvðmvndar son.

Scafti þorarins son.

þorðr scvla son. ^

Pall sa^lvason.

Ormr vestr^ koðrans son.

Einarr scvla son.

Steini þorvarþs son.

þorðr þorvallz son.

J>orgils ara son.

Brandr þorkels son.

Rvnolfr dalcs son.

Gvðmvndr dalcs son.

Oddi þorgils son.

Jngimvndr einars son.

Biarni norðr conals son.

Bersi hallvarðs son.

f>orgeirr gvðmvndar son.

Brandr vifheþins son.

Kl0ir|r þorsteins son.

Ketill gvðmvndar son.

Gvðmvndr cnvts son.

Joan þorvarðs son.

Biorn gils son.

Rvnolfr ketils son byscops.

Presta n^fn þessi voro ritoð þa er þeir lifþv aller á dögvm

þeirra. ketils oc magnvs byscopa islendinga oc vilmvndar abóta

at þingeyrvm. CD. c. XLiii. vetrvm eptir bvrð cristz at alþyþv

tali. En ketiU hola byscop andaþiz . ii. vetrvm siþar i scala-

holltj fostodag i solar setr. þa er var octabas apostolorvm

petri et pauli-*. Sva sagþi magnvs byscop ara froþa er sialfr

var við andlat hans.

i) ritviUa f. jjArnbjarnarson". 2) fyrir ofan linuna yfir nafninu.

a) Pétrs messa og Páls er 29. Juni; Octava, eba. áttundi dagrinn eptirj
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A nafnaskrá þessari eru taldir alls 40 prestar íslenzkir, hinir

helztu af þeim sem þá voru uppi. Ab vísu veit eg, ab margir

eru svo kunnugir sögum vorum, og svo fróbir í sögu lands vors,

ab þeir kannast vib aUmörg af nöfnum þessum ,
en þó þykir mér

h'klegt, ab ymsir kunni þeir ab vera, sem ekki eru svo kunnugir,

og mun eg þeim til nokkurrar leibbeiníngar bæta hér vib tilvísan

til nokkurra helztu staba í sögum og annalum, þar sem þeirra

manna er getib ;
heíi eg þó ekki fundib þá alla, og ekki heldr

tínt til um hvern einn allt hvab eg hefi fundib
,
af því ab þarmeb

hefbi orbib miklu meira mál en hér er rúra til. En eg tel nöfnin

í sömu röb og í skránni stendr, og segir þá fyrst af

Austfirbíngum: þeirra fyrstr er tahnn Finnr Hallsson

lögsögumabr ;
hann var af gömlum landnámsættum

,
kominn af

Asraubi á Ketilstöbum á Völlum og Herjólfi íBreibdölum; móbur-

ætt hans var frá Eyvindi ,
fóstra Steinunnar gömlu ,

frændkonu

íngólfs landnámamanns. Fabir hans var systurson Kolskeggs hins

fróba (Landn. IV, 3 og V, 14). Finnr bjó á Hofi (í Vopnafirbi)

í Austfjörbum (Sturl. 1, 14, og er þar í útgáfunni rángt: j^Halls

lögsögumanns" fyrir j^Finns Hallssonar") ;
hann var lögsögumabr.

1139—1145 og andabist þab ár (ísl. Ann.
; Húngrv. kap. 16). Sonr

Finns lögsögumanns hefir heitib Hallr, og búib í Austfjörbum. Hann

átti Valgerbi, dóttur þorgils Oddasonar á Stabarhóh. — Hjalti

Arnsteinsson hefir ab h'kindum verib af ætt Arnsteins goba í

Leirhöfn (Landn. iii, 20). — Oddr Gizurarson andabist 1180

(ísl. Ann.
;

Sturl. 1, 121) ;
dótturson hans var Jón Sigmundarson

hinn síbari, fabir Orms Svínfellíngs og Brands biskups á Hókim,
en launsonr Jóns var þórarinn, fabir þorvarbar þórarinssonar ,

er

var einn mestr virbíngamabr þegar koniingsöldin hófst. Jón Sig-

mundarson bjó á Valþjófsstab , og þar mun einnig Oddr prestr

hafa búib, en i202 íiuttist Jón ab Svínafelli
, og þá keypti Teitr

sonr Odds Gizurarsoiiar Valþjófstab ;
hann átti Helgu, dóttur J)or-

varbar J>orgeirssonar , bræbúngu Gubmundar biskups (Sturl. 2, 4;

3, 18).
— Markús Marbarson mun vera sá, sem veginn var

á alþíngi 1149 (ísl. Ann.). — Bjarnhébinn Sigurbarson var

í Kirkjubæ á Síbu; hann var kominn frá Hafnar-Ormi (Landn. I,

17). Bjarnhébinn var merkr kennimabr, og hjá honum var þor-

var haldinn heilagr i pápiskri öld, eptir allar hinar stærstu messur, og var

þessi ein af l)eim. Octava eptir þenna messudag verbr 6. Juli.
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lákr biskup hinn helgi nokkur ár, ábr hann varb ábóti í íjykkvabæ

(f)orl. s. hins helga, kap. 7, Bisk. s. i, 95—96, 268-270);
hann mun vera sá er setti kristbú á Keldugnúpi, þab er enn stendr,

og andabist 1173 (ísl. Ann.). — Helgi Starkabarson hefir

án efa verib Freysgybh'ngr ,
af ætt Brennu-Flosa.

Um Sunnlendínga þá er hér eru taldir vitum vér, ab Loptr
Sæmundarson var sonr Sæmundar prcsts hins fróba í Odda, og

átti þóru, dóttur Magnús konúngs berfætta; þeirra son var Jón

Loptsson, er niestr höfbíngi var á fslandi á sinni tíb, og er þaban

kominn mikill ættbálkr, sem rekja má til vorra tíma. — Eyjólfr
Sæmundarson var bróbir Lopts; hann bjó lengi í Odda, og

var hinn mesti klerkr. Hjá honum lærbi þorlákr biskup hinn helgi

og margir fleiri (þorl. s. kap. 3, Bisk. s.
l, 90—91, 265). Hann

andabistll58 (ísl. Ann.). — Hallr Teitsson, ísleifs sonar bisk-

ups, bjó í Haukadal í Biskupstúngum ;
hans er getib meb höfb-

íngjum þegar Gizur biskup andabist, fóburbróbir hans (1118);

hans er og getib vib þíngdeildir Hafliba Márssonar og þorgils

Oddasonar (1121), og fylgbi hann stórmannlega Hafliba mági sín-

um. Hann var kosinn til biskups ab Skálholti eptir Magnús Ein-

arsson (1149), og fór hann utan til vígski , og andabist í Trekt

(Utrecht) ári síbar (1150) á útferb sinni til íslands. Hallr var

svo vel menntr mabr í túngumálum, ab ^^hann mælti allstabar þeirra

máli, sem hann væri allstabar þar barnfæddr, sem þá kom hann"

(Húngrv. kap. 16, Bisk. s.
l, 80; sbr. ísl. Ann.). — Skapti þór-

arinsson var á Mosfelli í Mosfellssveit. Móbir hans hét Æsa,

dóttir Fiska-Finns, og er þab einn af kynþáttum Sturlúnga (ísl.

8. I, 353). Hans er getib á alþíngi 1121, þegar þeir sættust

Haflibi og þorgils, og þegar Haflibi kvab upp gjöld á hendr þor-

gilsi,
áttatíu hundraba, eru þau orb höfb eptir Skapta : „dýr mundi

Haflibi allr, ef svo skyldi hver Hmr" (Sturl. 1, 27). Skapti var

á Mosfelli þegar grafin voru upp bein Egils Skallagrímssonar , og

reyndi hann hausskel Egils og þótti hörb vera (Egils s. kap. LXXXIX).
— |)órbr Skúlason, af ætt Mýramanna ab lángfebgatali ,

mun

hafa verib í Görbum á Akranesi. Fabir hans ætla eg hafi verib

Skúli Egilsson, sem talinn er meb höfbíngjum í Vestfirbínga fjórb-

úngi 1118, þegar Gizur biskup andabist (ísl. s. l, 329; Kristnis.

kap. 14). þórbr átti Valgerbi ,
dóttur Markús lögsögumanns,

Skeggjasonar ; þeirra son Böbvar, fabir Gubnýjar, er Hvamms-

Sturla átti. — Páll Sölvason bjó í Reykjaholti, mikiU klerkr
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og aubmabr mikill, og er hans víba getib ;
hami átti Beykhyltínga

goborb (Stm'l. 2, 37). Hann var kominn fní Grími hinum há-

leyska (Landn. I, 21), og hafa þeir aUir lángfebgar búib í Borgar-

firbi, og ílestir í Beykjadal. Páll prestr var einn af þremr í

biskupskjörum 1174, þegar þorlákr hinn helgi varb kosinn (þorl.

s. kap. 9, Bisk. s.
I, 98; kap. 10, Bisk. s.

I, 272). þar eptir

átti hann í Deildartúngu málum vib Sturlu í Hvammi (1178), og

þá stakk Jjorbjörg Bjarnadóttir húsfreyja hans Sturlu meb knífi,

og ætlabi ab reka úr honum augab , því hún var jjgrimmúbig í

skapi" (Sturl. 2, 34—38), en Jón Loptsson setti þau mál nibr.

þorbjörg andabist 1181
,
en Páll prestr 1185 (ísl. Ann.). —

Um Vestfirbínga þá sem hér eru taldir er þab ab segja,

ab Ormr Kobránsson hefir verib Gilsbekkíngr ,
sonr Kobráns

Ormssonar, Hermundarsonar
, Illuga sonar hins svarta; hann mun

efalaust hafa búib á lángfebga eign sinni Gilsbakka eptir frænda

sinn Styrmi Hreinsson, Hermundarsonar. Gilsbekkínga kyn er,

einsog kunnugt er, komib frá Hrómundi, bróbur Gríms hins há-

leyska (Landn. il, 2). Af þeirri ætt var Gunnlaugr ormstúnga,

sem barbist vib Skáld-Bafn um Helgu hina fögru ;
hann hefir verib

lángafa bróbir þessa Orms prests. Ormr prestr Kobránsson andabist

1179 (ísl. Ann.). Bróblr hans var Hermundr í Kalmanstúngu, sem

kemr og vib sögur (f 1197, ísl. Ann.
;
— Grönl. hist. Mindesm.

II,
674—675; sbr. ÆttartÖlu Gilsbekkínga eptir Sveinb. Egilsson,

vib Scr. hist. Island. X, Tab. III.)
— Einarr Skúlason er efa-

laust skáldib
,

bróbir þórbar prests Skúlasonar
,
sem talinn er hér

ábr í Sunnlendínga fjórbúngi. Hann er eptir aldri fæddr hérumbil

1095. A tvítugs aldri hefir hann farib til Noregs, var hann meb

Sigurbi konúngi Jórsalafara, og síban meb Haraldi gilla, og orti

kvæbi um þá. þá hefir hann farib út til íslands og verib þar ab

minnsta kosti 10 ár (1135— 1145), en þó ekki á Brei'babólstab í

Vestrhópi, heldr í Vestfirbínga fjórbúngi, og án efa á Borg á

Mýrum. Síban fór hann til Noregs aptr, og komst í mikla kær-

leika vib Eystein konúng Haraldsson og varb stallari hans. Fyrir

tilstilli konúngs orkti hann Váttardrápu eba Geisla, um Ólaf kon-

úng helga, og flutti þab kvæbi í Kristskirkju í Nibarósi um sum-

arib 1152, voru þar vibstaddir konúngarnir þrír, Nikolaus kardínálij

Jón Birgisson, sem þá var vígbr fyrsti erkibiskup til Nibaróss, og

fjöldi annars stórmennis. Einarr prestr orti tvö kvæbi um Eystein

konúng. Hann orti einnig kvæbi um Sörkvi Karlsson (Kolsson)
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Svíakonúng og Jón jarl son hans
;
mun hann því hafa verib í Sví-

þjób um þab sama skeib sem hann orti Geisla. þá fór hann og

til Danmerkr, og orti kvæbi um Svein konúng Svíbanda, en fékk

engin laun fyrir, og kvab j)ví iUa vísu um konúng og Rípa-Ulf,

féhirbi hans
, þá er enn er til. þá mun hann hafa farib aptr til

Noregs og verib þar um hríb, þartil Eysteinn konúngr dó (1157),

eba jafnvel til 1160, því á þeim árum hefir hann ort Elfarvísur

um Gregorius Dagsson og kvæbi um Eindriba únga (Skáldatal).

Frá þeim tíma er hans ekki getib , og mun hann þá hafa farib

ut til íslands, og þar hafa kvæbi hans verib í höndum þeirra

frænda hans í Borgarfirbi, því Snorri og Ólafr hvítaskáld hafa haft

þau öU og margar sögur abrar frá honum. SkúH Thorlacius rektor

hefir ritab æfisögu Einars prests, og er hún á dönsku og latínu

prentub í stóru útgáfunni af Snorra lli
,
481—494; sbr. Gunn-

laugs s. Ormst. Hafn. 1775. 4to, bls. 15— 17; Rafn. Antiqu.

Russes. 1, 477—480. — Steini þorvarbsson er sá hinn sami

sem hefir sett Stafaholts kirkju máldaga (Nr. 28 hér á undan),

og hefir hann búib í Stafaholti. — þórbr þorvaldsson í Vatns-

firbi er taUnn meb höfbíngjum 1118 (Landn. í Vibbæti Skarbsár-

bókar, ísl. s. i, 329; Kristni s. kap. 14, Bisk. s.
i, 31). Ætt

hans er tahn í Sturlúnga s. 2, 6, og var hann bæbi ættstór og

fræodmargr. Hans er getib vib veizluna á Reykjahólum 1119, og

er hann þá tahnn á efra aldri og sköUóttr, en hraustr mabr og þó

ekki vel heiU (Sturl. 1, 13). Bróbir hans Hermundr þorvaldsson

var einn í Jórsalaferb meb Sigurbi Noregskonúngi Jórsalafara (1107—
1111; Sturl. 1, 10). þórbr átti Sigríbi, dóttur Hafliba Márssonar

á Breibabólstab í Vestrhópi , og Rannveigar Teitsdóttur
,

ísleifs-

sonar biskups. Frá þórbi eru komnir Vatnsfirbíngar, er þab merki-

leg ætt, harbsnúnir menn og grimmir, en þrekmiklir í skapi. Synir

hans voru Páll og Snorri. Páll var allra manna vænstr og gervi-

ligastr, hann nam burt (1174) Hallgerbi Runólfsdóttur frá Helga-

felH, konu Ólafs prests Sölvasonar, bróbur Páls prests í Reykja-

holti, sem ábr var nefndr, og |)ab þó ekki henni naubugt, en hún

er talin ^^kvenna vænst og merkilegust, og mestr skörúngr ab öllu"

(Sturl. 2, 33). Jón Loptsson í Odda skipabi því máli
, og hefir

hann ætlab ab koma á skilnabi Hallgerbar vib Olaf prest, svo hún

næbi saman vib Pál, en þá drukknabi Páll og varb ekki af þeim

rábahag. Snorri var „lítill mabr og vænn, forvitri, skörúngr mikill'\

Hans son var þorvaldr, sem lét drepa Rafn á Eyri í Arnarfirbi
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(Rafnseyri) ; hann átti þórdísi dóttur Snorra Sturlusonar, og er sá einn

ættlibr sem nú verbr rakinn frá Snorra til vorra tíma. — þor-

gils Arason er án efa sonr Ara prests hins fróba þorgilssonar.

Hann mun hafa búib á Stab á Ölduhrygg og haft Jöklamanna

goborb. Dóttir hans var Hallfríbr, sem átti Magnús prest Pálsson

Sölvasonar frá Reykjaholti. þau bjuggu á HelgafelH 1181 og þar

um bil (Sturl. 2, 38). Síban fóru ))au í Reykjaholt, og eptir þau

tók Snorri Sturluson vib þeim stab (um 1207). þorgils prestr

Arason andabist 1170 (ísl. Ann.). — Brandr þorkelsson ætla

eg haíi verib í Dölum, líklega frændi Gubmundar prests Brands-

sonar í Hjarbarholti í Laxárdal
,
sem var merkr mabr og í bisk-

upskjörum meb Klængi, hversu sem á því stendr ab sá Gubmundr

prestr er ekki tahnn hér
(-j- 1151). Brandr fabir Gubmundar var

Gíslason (Landn. II, 27).
— Runólfr Dálksson var bróburson

Ketils þorsteinssonar, sem var biskup á Hólum
, og var Runólfr

því Möbruvelh'ngr ab ætt (Runólfr
— Dálkr — þorsteinn — Eyj-

ólfr halti — Gubmundr ríki), en hann hlýtr ab hafa verib lengst-

um fyrir vestan, h'klega á Helgafelh, þareb hann er talinn þar í

þessari skrá 1143. Dóttir hans var Hallgerbr, sem Páll í Vatns-

firbi nam frá Helgafelli, svo sem ábr var getib. Runólfr prestr

var á lífi 1174, þegar dóttir hans var numin, og hefir hann þá

verib aldrabr mabr
, því hann var þá ^^á vist" meb dótturmanni

sínum Ólafi presti Sölvasyni ab HelgafelH, og er hann nefndr þá

jjgöfugr kennimabr". — Gubmundr Dálksson hefir ab öllum

líkindum verib bróbir Runólfs prests, en ekki vitum vér um hann

meira. — Oddi þorgilsson var sonr þorgils Oddasonar ab Stab-

arhóH í Saurbæ, hann var í æsku ab fóstri í Odda, hjá Sæmundi

presti hinum fróba
, og ^^varb hann því fróbr" (SturL 2, 8 og er

þar rakin ættin, sbr. Landu. li, 20 og 22 eptir Melabók). Hann

bjó fyrst á Skarbi
,

en 1150 gaf þorgils upp goborb sitt og báib

á StabarhóH í hendr þeim bræbrum Odda presti og Einari, og

rébst sjálfr norbr ab þmgeyrum, h'klega í klaustr. Um vetrinn

eptir (1150— 51) var sótt mikil, þá andabist Oddi prestr og jjþótti

þab mikill mannskabi, því hann var vitr mabr og manna snjallastr

í máH" (Sturl. 2, 13). Hann lét engin börn eptir sig. þab sama

vor (1151) andabist fabir hans þorgils Oddason (Sturl. sst.
,

sbr.

Isl. Ann.).
— Ingimundr Einarsson var af Reyknesínga ætt

hinni fornu, son Einars Arasonar, J>orgilssonar , Arasonar, Márs-

sonar. Hann var fræbimabr mikill og skald gott, og ab mörgu
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hinn mesti mætismabr, ör af fé og hib mesta stórmenni í skapi,

og er þaí) talin kynfylgja Reyknesínga (Sturl. 1, 6. 13). Hann

er talinn meb virbíngamönnum þeim, sem voru vígbir til presta á

dögum Gizurar biskups, en hann gaf þorgils Oddasyni frænda sín-

um Reyknesínga go?)orb (Sturl. 1, 6. 13). 1119 um sumarib hélt

hann veizlu þá á Reykjahólum, sem sagt er frá í Sturlúngu (1, 13),

og var vanr aí) hafa hvert sumar Ólafsgildi um Ólafsmessu skeib

(29. JuH), stób veizla sú í viku, og voru þar framdir margskonar

leikir, bæbi danzleikr, gh'mur og sagnaskemtan og flutt kvæbi;

hann hafbi og kornyrkju á Reykjahólum og voru þar aldrei ófrjófir

akrar (Sturl. 1, 13). 1120 var hann á alþíngi, þegar frændi hans

þorgils Oddason særbi Hafliba Mársson, og var hann annar þeirra

sem sendr var til ab kynna um áverkana (Sturl. 1
, 18) ;

árib

eptir var hann og í flokki þorgils , og orti vísu í þíngreib (Sturl.

1, 20). Hann andabist sama ár og þorgeirr Hallason (Gubmundar

biskups s. kap. 7, Bisk. s.
i, 418) og verbr þab 1170 eptir Gub-

mundar sögu, en 1169 eptir Annálum.

Af Norblendíngum er þorgeirr Gubmundarson án efa

sonr Gubmundar þorgeirssonar, sem var lögsögumabr 1123— 1135.

— Brandr Ulfhébinsson af Víbimýri í Skagafirbi, h'klega sonr

Úlfhébins lögsögumanns, erdólllG, en bróbir Rafns lögsögumanns,

er dó 1139; hans er getib 1150, og var hann vibribinn hin fyrstu

mál sem Sturla í Hvammi átti í; hann andabist 1158 (ísl. Ann.).
— Klængr þorsteinsson er sá sami, sem síban varb biskup

í Skálholti. Ætt hans er tahn í biskupa ættum (ísl. s. i. [1843),

361) og saga um hann er í Húngrvöku kap. 16—20 (Bisk. s.
l,

80—86). Hann var lærisveinn Jóns biskups hins helga (Jóns bisk.

saga kap. 13. 14, Bisk. s.
l,

165. 168) og varb biskup í Skál-

holti eptir ab Hallr Teitsson biskupsefni var daubr (1152), en hann

andabist 1176. Klængr biskup var lögvitr mabr, og var tekinn

til gjörbar í kappsmálum höfbíngja (Sturl. 2, 24); hann var og

skáld gott. Jóra dóttir hans var gipt þorvaldi Gizurarsyni í Hruna

(Sturl. 3, 6).
— Ketill Gubmundarson er tahnn einn af þeim

virbíngamönnum nyrbra, sem létu vígjast til presta á dögum
Gizurar biskups (Kristnis. kap. J3; Bisk. s.

i, 29). Hann and-

abist 1158. — Jón þorvarbarson er og einn af þeim sem

vígbr var á dögum Gizurar biskups, en hann andabist 1150. —
Björn Gilsson er annarhvorr bræbranna: sá sem varb biskup ab

Hólum eptir Ketil þorsteinsson 1147 (f 20. Oktbr. 1162), eba sá
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sem varb ábóti a?) Múnkaþverá 1162 og andabist 1181 (ísl. Ann.);

þó er líklegra ,
aí) sá sé talinn hér senm bisknp varb ; hann var

einn af lærisveinum Jóns biskups helga (Jóns s. kap. 14; Bisk.

s.
I, 168). — Runólfr Ketils son biskups var merkr mabr og

skáld, er til enn vísa, er hann orti um kirkjusmíb Klængs biskups

í Skálaholti (Húngrv. kap. 17; Bisk. s. 1,82). Ab hans fyrirsögn

mætti vera afe kvæbib Leibarvísan væri ort, og er hann þar kallabr

göfigr prestr og mjög fróbr (örfróbr?). Hann átti Valgerfei þorbrands-

dóttur frá Ölfusvatni (Landn. II, 8) og andabist 1186 (ísl. Ann.).

KetiU biskup þorsteinsson á Hólum er fæddr 1074;

hann var af ætt Möbruvelh'nga, sonarsonr Eyjólfs halta, Gubmundar

sonar hins ríka. 1121 var hann á alþíngi og sagbi hann þá Haf-

hba Márssyni sögu þá úr æfi sinni
,
sem mest vann Hafliba til ab

sættast vib þorgils Oddason, og fyrir þab varb Ketill kosinn biskup

ab Hólum eptir Jón hinn helga Ögmundarson (Sturl. 1, 25—26).

Hann var meb þorláki biskupi Runólfssyni at setja Kristinrétt hinn

forna (1123), og honum sýndi Ari prestr hinn fróbi íslendíngabók

sína, ábr hann lyki vib hana. Hann var biskup 23 ár (lj22— 1145).

1145 fór hann til alþíngis um sumarib
, og var hann þá vel sjö-

tugr. f>á var hann bobinn heim í Skálaholt til kirkjudagsveizlu, og

varb hann brábkvaddr vib laug í Laugarási fdstudags kvöldib 6. JuH

(Húngrv. kap. 14; Bisk. s.
I, 78). Hann átti Gróu, dóttur Gizurar

biskups ; hún hfbi eptir hann og fór í Skálaholt og var þar nunna,

og andabist á dögum Klængs biskups (Húngrv. kap. 9).

Magnús biskup Einarsson í Skálholti er fæddr 1098;

hann var sonarson Magnús þorsteinssonar, Síbu-Hallssonar. Magnús

afi hans bar fyrstr þab nafn á Islandi, því Magnús konúngr góbi

gaf þorsteini Síbu-Hallssyni nafn sitt á banadægri. Ætt Magnús

biskups er rakin í Biskupaættum (ísl. s. I, 360). Magnús var

kosinn til biskups eptir þorlák Runólfsson 1133, og fór utan þab

sumar
; þá var konúngr í Noregi Haraldr gilH , og er sagt frá

gjöfum hans og drottníngar vib Magnús biskup (Fornm. s. VII,

197— 198). XJm biskupsdóm Magnús biskups er sagt í Húngrvöku

kap. 13—16 (Bisk. s.
l,

75—79) og frá hinum hryggilega vib-

burb, þegar hann brann inni í Hitardal 30. Septbr. 1148 og meb

honum 8 prestar og 64 menn abrir. þá hafbi hann verib biskup

fjórtán vetr, og var fimtugr ab aldri.

Vilmundr þórólfsson ábóti á þíngeyrum var upp fæddr

undir hendi Jóns biskups hins helga, Ögmundarsonar (Jóns saga,

Dipl. Isl. I. B. 13
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kap. 14; Bisk. s.
I, 168). Kirkja og bær a& þíngeyrum var stofnafe

í upphaíi á öndverbum dögum Jóns biskups meb áheiti vegna hall-

æris (Jóns s. kap. 17); má vera ab þab hallæri haíi verib afleib-

íngar eptir Heklugosií) 1104. þar eptir bygbi þorkell prestr trand-

ill fyrstr bæ á þíngeyrum , og hygg eg ab þab sé sá hinn sami,

sem kallabr er í sögu Jóns biskups fóstbróbir hans, og andafeist

síban í Skálaholti (Jóns s. kap. 18; Bisk. s. I, 172); mun |3or-

kell 'prestr hafa verib settr af biskupi, sem trúnabarmabr hans
,

til

ab sjá um byggíng á sta?) og kirkju ab þíngeyrum^. Biskup lagbi

til þessarar byggíngar allar biskupstíundir milli Vatnsdalsár og

Hrútafjarbarár , og varb ágreiníngr mikill sibar um þær tíundir;

þab mælti hann og fyrir, ab í klaustri því, er reisa átti á þíng-

eyrum , skyldi vera Benedikts regla. Klaustrib komst þó ekki á

meban Jón biskup lifbi, og mun þab hafa verib af því, ab fé hefir

safnazt seint til kostnabarins
,

en 1133 var vígbr Vilmundr ábóti,

og var hann fyrir klaustri á þíngeyrum til daubadags (1148). Um
hans tíma og þar eptir hefir klaustrinu safnazt óbum fé

, og varb

þab síban eitt hib helzta klaustr á landinu.

30. [um 1150].

Máldagi fyrir kristbúi á Dalbæ íLandbroti, með landi í Hraun-

gerði, og fjörum og öðrum ískyldum, [er setti Guðini hinn

góði].

A Kirkjubæ á Síbu hefir frá alda öbli verib mikill helgi-

stabr kristinna manna í fornöld. þegar Norbmanna ættir komu
til íslands settist Ketill hinn fíflski ab í Kirkjubæ ;

hann kom
vestan um haf, og var sonr Jórunnar mannvitsbrekku, dóttur Ket-

ils flatnefs. Ketill hinn fíflski var kristinn, og ábr hann tók landib í

Kirkjubæ höfbu þar verib kristnir menn vestan um haf, sem
Norbmenn köllubu Papa, og sú trú var lengi, ab enginn heibinn

mabr mætti búa í Kirkjubæ (Landn. iv, 11). f)ar hefir og eng-
inn heibinn mabr búib, því þegar þángbrandr fór um land ab

boba kristni (997) , þá bjó þar Surtr þorsteinsson , Asbjarnar-

sonar, Ketils sonar hins fíflska, og var hann skírbr og allir þeir

i) í kirkjusögu Finns biskups (Hist. EccL iv, 30) er f»orkell trandill

nefndr bóndi (colomisj ,
en í bréfi ]þóris ábóta og Gríms ábóta í Nibar-

hólmi 1320 (Hist. Eccl. ii, 183— 184) er hann nefndr prestr , og sagt ab

hann hafi fyrstr byggt stab á ^íngeyrum.
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lángfebgar (Kristnis. kap. 7; Bisk. s.
i, 12). Sonr Surts var

Sighvatr lögsögumabr (1076— 1084). Af þeirri ætt hygg eg haíi

verib Gubini hinn gó&i, sem sagt er ab haíi spáb fyrir Jóni helga

Ögmundarsyni, þegar hann var barn, um 1060 (Jóns s. kap. l ;

Bisk. s. i,
152

;
sbr. Jóns s. eptir Gunulaug múnk Leifsson, kap. 3;

Bisk. s. I, 217). Vibrnefni Gubina, afe hann er kallabr ,^hinn góbi",

og í Jóns sögu eptir Gunnlaug múnk ^^heilagr mabr", vottar þab, ab

hann muni hafa lagt fé sitt til gubs þakka, og því ætla eg honum

réttilega eignaíia tvo máldaga, sem eru enn til á skrám, fyrir kristbúi

í Dalbæ í Landbroti, ásamt landi í Hraungerbi, og fyrir Öbru
kristbúi á Uppsölum; munu þessi vera þau þrjii lönd, sem í

öbru bréfinu segir ab ,,Gubini setti". Gjöf þessi hlýtr ab vera

stofnub um 1070 eba jafnvel fyrri, en skrárnar virbast vera seinna

ritabar, en því hefi eg sett þær um 1150, ab um þab bil munu
vera gjörbar hinar tvær skrárnar um kristbú á Keldugnúpi og á

Breibabólstab, og þab virbist einnig aubsætt á máldögum um gjöf

Gubina, ab þeir sé ekki ritabir þegar gefib var, heldur síbar.

Skrá sú,^ sem máldagi þessi er tekinn eptir, er á skinni,

og er í safni Arna Magnússonar af íslenzkum bréfum Fasc. LXXII,
Nr. 1. þessi skrá er 13 þumlúnga á lengd og rúmir 5 á breidd,

og er ritub nálægt 1500. A fremri blabsíbunni eru ritabir fjónr
kristbúa máldagar, þeir er hér fylgja (Nr. 30—33), í sömu röb

og hér, og nebst á blabsíbunni íjörumáldaginn (Nr. 34); en á

aptari blabsíbunni er ritab gjafabréf síra Gubmundar Arnasonar
til Kirkjubæjar klaustrs 1528 fyrir nokkrum ítökum, og er þab
samtíba frumrit. par fyrir neban eru abrar htlar skrár um
nokkrar eignir og ítök Kirkjubæjar klaustrs frá 16du Öld, en

allt þetta fylhr varla nema hálfa blabsíbuna, og er hitt autt

eptir skilib, er þó ekki nebri hlutinn aubr, heldr mibbikib og nokkub

þar nibr frá.

I afskriptasafni Arna Magnússonar af íslenzkum bréfum eru

einnig til nokkrar afskriptir af skinnblabi þessu , og eru þær
hafbar hér til samanburbar. Er þab fyrst uppkast til afskriptar,
meb leibréttíngum Arna sjálfs ; þar meb fylgir önnur afskript hrein-

skrifub. I bábum þessum afskriptum er allt þab sem á blabinu

stendr. þribja er afskript eptir annari frá 22. Aug. 1652, sem
ísleifr Einarsson, sýslumabr í Skaptafells sýslu (1684—1719),
hefir léb Arna 1711, en hann skilab aptr 1712 um haustib. f>ar

er þessi fyrirsögn : ^,Um kristbús jarder utcoperad og handskriptad

epter kirkiubæiar brefum"; en þetta stendr fyrir framan sjálfa

afskriptina: „Christbus jarder j Skaptafellz syslu, epter þvi sem
fiinnst i gömlum maldaga brefum utskrifudum, eirnen epter gam-
allra manna lysingu, medkenning þeirra sem frá eru, och vitnis-

burdum þeirra er enn nu
lifa,

hvad þeir her um heyrt hafa sina

forfedur halda og segia. Jn primis epter kirkiubæjar klausturs

máldaga brefum". þar eptir fylgja kristbúa máldagarnir fjórir,

í sömu röb og á skinnblabinu, og tölurnar 1. 2. 3. 4 vib hvern

í röb ; en seinast er fjöruskráin, meb h'tiUi abgreiníng, og engin

13*
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tala vií). Ekkert af því, sem er á aptari blabsíbu skinnblabsins,
er hér ritab, en þar sem fjöruskráin hættir er þessi stafefestíng :

4,Medkiennunst vier underskrifader menn ad þetta hier fyrer

framanskrifad
,

svo miked sem Kristzbus jardernar og fjorurnar

áhrærer er ordriett allt utcopierad epter þeim handskriftudum

Kirkiubæjar briefum, er klausturhalldarenn Niculas Thormodzson

framlagde Profastenum S. Magnuse Pieturssyne, og þeir nu sam-

anlásu i Kirkiubæiar kirkiu Anno 1652. 22. Augusti oss aheyr-
ande og adsiaande, Suo þar ber ecke á mille, huor hand-

skriftud bref voru extract og rietteleg útskrift af þeim gömlu
'Kirkiubæjar brefum sem þar adur voru.

Botolfur Heinrs^ son med e. h.

Havardur Loptson meh.

Gisle Einarson meh."

þar fyrir aptan fylgir stabfestíng Arna, og tveggja skrifara hans,

þórbar þórbarsonar og Páls Hákonarsonar, á afskript hans eptir

þessu skjali, dagsett ^j Skálhollte þann 31. Augusti Anno Christi

1712". Afskriptin frá 1652 hefir til skamms tíma verib
til, og

mun vera geymd enn á Kirkjubæ. — Fjórba er afskript j^epter

documente á pappir tilheyrandi Kirkiubæjar klaustre. Er i folio

á einu arke" (segir A. M. sjálfr framan vib afskriptina). þar er

fyrirsögn: ^^Maldaga bref Kirkiubæar klausturs", en bréfin sem

þar eru ritub á eru þessi : 1) afsalsbréf fyrir Eystri-Ásum til

þykkvabæjar klaustrs fyrir skóg. 1490; 2) gjafabréf fyrir Rauf-

arbergi til Kirkjubæjar klaustrs. 1471
; 3) gjafabréf fyrir vibar-

ítaki í Skálar jörbu til Kirkjubæjar klaustrs. 1473; 4—7) krist-

búa máldagar fjórir, í sömu röb og á skinnblabinu
;
—

8) flöru-

skráin (Nr. 34 hér); 9—11) bréf Gubmundar prests Arnasonar,

og tvær abrar af þeim skrám er standa á aptari blabsíbu skinn-

blabsins, en tvær vantar, og hafa þær þá h'klega ekki orbib

lesnar. þar eptir fylgir stabfestíng Arna Henrikssonar og þar

fyrir neban önnur, eptir Hávarb Loptsson og Jón Runólfsson.

þessi afskript hefir einnig verib frá 1652 eba þar um bil, sem
nafn Hávarbar sýnir; en stabfestíng afskriptar þeirrar, sem er í

safni Arna, er ritub meb hendi þórbar þórbarsonar, skrifara

hans
, og sönnub meb honum af Hákoni Hannessyni og Hafliba

Bergsveinssyni ^^j Skalhollti þann 7. Septembris Ao. 1708".

Afskriptin er gegnumdregin, og innsigh þessara þriggja sett á

þrábarendann ;
en ekki veit eg hvort þab bréf er nú til sem

afskript þessi er ritub eptir.

þab hafa sumir haldib, ab Dalbær sá, sem hér er nefndr,

og kristbúib var á, sé Dalbær hinn ytri, sem nú er kallabr, og
er vestasti bær í Landbroti; en eg ætla þab muni á getgátu
einni byggt, og þykir mér hitt vafalaust, ab kristflárjörbin hafi

verib Dalbær hinn eystri ;
rök til þess þykir mér vera

,
ab sá

jörbin hefir verib stærri en vestari Dalbær, og er þab eblilegt

I) pannig} --== Heinreks?
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þegar Hraungerbis laiid væri þar meb, sem líklegt er
, því þess

er hvergi getib sérílagi, og ætla eg þab komi þar af, ab þegar
Giibini gaf löndin

, þá hafi Dalbær og Hramigerfei verib tvær

jarbir, en síban hafi bú í Hraungerbi verib lagt nií)r og landib

lagt til Dalbæjar ábr en skráin hefir verib samin. Önnur rök

hér til eru þau, ab Uppsölum hefir opt verib slegib saman vib

þenna Dalbæinn í jarbabókum , og taldar bábar sem ein jörb ;

mun þab ekki einúngis koma af því, ab þær eru nábýhsjarbir,
heldr af hinu, ab þær hafa frá fornöld átt skylt hvor vib abra,

og verib bábar kristfjárjarbir. Hib þribja atribi, sem styrkir hib

sama, er þab ,
ab Dalbæ hinum eystra er talinn reki í jarba-

bókunum, og er þab samkvæmt því sem hér er sett í máldag-

anum, en Ytra-Dalbæ er enginn reki talinn.

Nú skal telja um Dalbæ þab sem merkilegast er um sam-

band þessarar jarbar vib Kirkjubæjar klaustr, og verbr þar meb
ab telja UppsaH, af því þessum tveim jörbum er stundum

steypt saman, en Hraungerbis er hvergi gétib sérílagi, og
mundi þab nú vera mest ab marka, ef nafn þab fyndist sem
örnefni í Dalbæjar landi.

Um 1150: Eptir kristbúaskrám þessum á ab greiba á hverju
ári í Kirkjubæ:

af Dalbæ (og Hraungerbi) mörk vabmála;
af Uppsölum hálfa mörk vabmála.

Um 1216: í máldaga Kirkjubæjar klaustrs frá þeim tíma er

gjald af Dalbæ ekki nefnt;

af Uppsölum er talin hálf mörk.

Um 1340: í máldaga Jóns biskups Eindribasonar er talin ískylda:
af Dalbæ (eystra) hálf mörk vöru og tveggja vetrúnga fóbr,

af Uppsölum hálf mörk vöru,

og af Dalbæ öbrum fimm aurar.

1397 telr Wilchins máldagi öldúngis sama gjald af Dalbæ (eystra)

og Uppsölum.
1551^—1579, í fornri jarbabók yfir hin svonefndu konúngsgóz á

íslandi, eru taldar mebal Kirkjubæjar klaustrs jarba:

jjVpsaller. Leiiequiilde .iiij. Lanndgiildenn j^

Dalbey
—

.iiij.
—

j*'
xx alner.

MinneDalbey —
.iij.

—
j^

"

þab er því aubsætt, ab þegar klaustrin voru tekin vib sibaskiptin,

þá hafa þessar jarbir verib taldar fbrtakslaust sem klaustrjarbir,

þó hinir fornu máldagar teli þaban ab eins ískyldu til klaustrsins.

Jarbabækrnar telja ýmist Uppsali en ýmist Dalbæ eystri,

ýmist hvorttveggja, þannig:
1639. Uppsalir, Isk. Ihdr. kúg. 4, en þarerDalbær ekki talinn.

1697. Dalbær sybri (eystri) 12 hdr. landsk. 1 hdr. kúg. ekkert.

Uppsalir 12hdr. — 1 — — 4.

1760. Uppsalir 12hdr.ldsk. lhdr.kúg.3(ekkiDalbær).
1769. Uppsalir. landsk. 1 hdr. leigur 40 áln.

Dalbær óbyggjandi eybijörb undir Uppsah.
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1806. Dalbær talin abaljörbin, enUppsalirsemeybijörbþarundir.
1842. Dalbær eystri . 6 hdr. ^

leigumáli ótilgreindr.

Uppsalir ... 12 hdr. landsk. 1 hdr. kúg. 3.

1855. ^Dalbær eystri . 12 hdr. landsk. 50 al. kúg. l^.

UppsaHr .... 12 — — 30 - — 1.

Frá 1639 nibreptir er Dalbær ytri talinn þykkvabæjar klaustrs

jörb 5 og 6 hdr. ab dýrleika, eptir jarbabókum. þetta mun og
vera sá Dalbær, sem er tahnn meb þykkvabæjar klaustrs jörbum
i máldaga klaustrsins eptir Ögmund biskup 1523, en í jarba-

bókinni 1551— 1579 er hann taUnn meb jörbum Kirkjubæjar

klaustrs, sem ábr er sagt; þar af sýnist rába mega, ab stund-

um hafi verib teknar jarbir frá einu klaustrumbobi og lagbar til

annars, eptir ab klaustrin voru komin undir konúngsvaldib.
Arni Magnússon hefir ritab þetta á bréf, sem lagt er utan-

um skinnblabib : jjþetta innlagt er mitt
,

hefi eg þa^ feinge'b i

Kaupenhafn fra íslandi (kannske frá Mag. Birne'^) og heyrer
me^ riettu kirkiubæjar klaustre til sem eg nu sie. þordr þor-
leifsson þecker þar eckert til, og hefur þa^ alldri fyrri sie^."

A öbru blabi hefir Arni ritab : ^jþetta er accuratissimé afskrifa'b,

og conferera'b cum vidisse-*".

Máldagi þessi um kristbúib í Dalbæ er ritabr allra fyrstr á

blabinu, sem ábr var getib, og er 11 línur á fremri blabsíbunni.

Críst bu þat er stendur j dalbæ j iandbrotí^ er gefit gudi

ok helgum nicholao biskupi land allt: ok þat land med er

hraungerdí heítir med ollum gædum melteigar .ij. fyrer nedan

steins myrar fliot: fiara ligur su hia glena osi [tiu tiger ok

þriu hundrut^ er þangat ligur þridungur. fim hrossa klyfiar

uidar j skalar land annat huert sumar . Mæler korns : þar fylgia

i) eptir sýslumanni, Johnsens Jarbatal, bls. 8.

«) Skýrsl. iim landshagi, i, 195.

a) J). e. Birni þorleifssyni, biskupi á Hólum.

4) þ. e. meb afskriptinni frá 1652.

5) þab sem hér er kallab liandbrot heitir Nýkomi í Landndniabók, iv, U.

fi) frá [ samkvœmt Uppsala máldaga (Nr. SÍJ o(j fjöruskránni (Nr. 34j

þar sem hún talar um kristbúa fjörur, en allar afskriptirnar lesa hér:

þrir tiger og fijm hundrut. Mér vir&ist þó awTsœtt, pegar vel er alY gáiy,

ad" þ'r (l)rír) og fijm á skinnblaitinu sé gjört úr öðrum or&um
, og hefir

á fyrra staitnum verlT skafiít út, en á siiTara sta&num litr út sem gjört

sé fijm úr þriu. pessi breyting kann o<T hafa veritT gjörír eptir fjöru-

skránni, par sem hún nefnir Dalbœínga fjöru, en hér á au&sýnilega q,&

skiljast sú fjaruy sem jmr er kölluit Kristbúa fjara.
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kyr sex ok xl aa. þar skolu fylgia tueigia COanna rekiur ok

eigi uere en . x. aurar uadmala. su er afuinna af fiam þessum
at kaupa tider mork uadmala j kirkiu bæ huer missere ok hafa

omaga .ij. karlgiíldan ok kuenngilldan ok reida þeim CDork

frida til klæda huer missere ok fa þeim alla reidu uel. þar
er ekki. gesta eldi skyllt' . hreppstiorar skolu skipa lannd þat

huer misseri ok suo rada huer[er] omagar skolu uera. Sa skal

abyrgiaz bæ þan att ollu er byr aa. en gud launi honum abæt-

ur ef eru.

31. [uiii 1150].

Máldagi sem Guðini [hinn góði] heflr sett um kristbii á IJpp-

sölum í Landbroti.

þessi máldagi er eptir hinu sama skinnblabi sem máldaginn
um kristbúib í Dalbæ hér næst á undan (Nr. 30), og er hann

þar ritabr næst á eptir á fremri blafesíbu skinnblabsins
,

méh
einnar línii millibih undan og eptir; hann er tæpar lllínur. í

tveimr nebstu h'nunum eru nú komin göt á blabib , og er þaí)

fyllt eptir afskriptunum. Frá skinnblabinu sjálfu og afskriptum

þess, og svo frá jörbinni Uppsölum, er skýrt ab framan (bls. 197),

og læt eg mér nægja ab vísa til þess.

Cristbu þat er stendur at uppsaulum. [hefirj gudini gefit

gudi almattigum med olium goda. þar skolu fylgia sex kyr.

halfr fiordi tugur aa ok gelldur saudur. þar skal fylgia ein[n]

eyrir ok xx. ok uirda til frids. mæhr korns. u. hrossa klyfiar

uidar atta tiger mels j hatvniga^ md. ok skolu þeir abyrgiazt .

melteigur skal þar ok fylgia er hgur aa millum hatuniga-^ mels

ok horgsdals mels. fiara ligur su hia glenu osi. tiutiger ok

CCC. er londum þeim aa att fylgia þrimur er gudine setti. þar

skal fylgia kuengilldur omagi. J>ar skal reida halfa mork uad-

mala j kirkiu bæ skírdag. |>ar er ekki gesta eidi mællt. ala

i)
=.- skilt.

2—3) i frumrUinu hefir liklega staMiT hatunir|aj og sýnir sá ritsháUr

aY skráin er gömuL
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huern at osekiu er uill . han skal j eingri kuod skylldur att

uera ne þingfarar kaupi at gengna þar skal huern mann [attj'

kirkiu grafa sekiann ok osekiann þann er þar fær liftion j land-

eign þar skal [ok sa einn]- bua er hreppstiorar legi leyfi til.

32. [um 1150].

Máldagi fyrir kristbúi, því er Bjarnhéðinn og Ögmundr settu

að Keldugnúpi á Síðu.

Eptir skinnblabi í safni Árna Magnússonar, hinu sama og tveir

næstu máldagarnir hér á undan (Nr. 30 og 31); er þessi ritabr

hinn þribi í röbinni á fremri blabsíbu skinnblabsins
,
meb einnar

línu milhbiU fyrir og eptir; hann er þar í 10 h'num, en í hon-

um er skinnblabib mjög trosnab og stórt gat á, og er þar fylit

eptir afskriptunurh, en þeim er lýst hér ab framan (Nr. 30).

pdjb ætla eg vafalaust, ab sá Bjarnhébinn sem hér er nefndr

sé Bjarnhébinn prestr Sigurbarson, sem var á Kirkjubæ lengi

(f 1173); um hann er sagt.hér ab framan (Nr. 29, bls! 187-188).
Ab máldagi þessi sé svo gamall stabfestist af því, ab í máldaga

Kirkjubæjar klaustrs, hérumbii 1216, er talin hin sama ískylda
af Keldugnúpi til Kirkjubæjar, sem hér er sett. Sama ítala til

klaustrsins er taUn í máldaga Jóns biskups Eindribasonar (um
1340) og Wilchins biskups (1397). I Wilchinsbók er einnig

sérstakr máldagi fyrir kristbúinu á Keldugnúpi, og er hann þó
aUóHkr þessum. 1 jarbabókinni yfir konúngsgózin eptir siba-

skiptin, þeirri er ábr var getib, er engin ítala nefnd til klaustrs-

ins af Keldugnúpi, og virbist svo, sem þessi jörb haíi síban

verib talin fátækra eign í Síbu hrepp, og ekkert gjald af henni

tekib til klaustrsins
, eptir máldögum, en mjög misjafnt er taUnn

dýrleiki hennar og leigumáU:
1697 telja sýslumenn dýrl. 18 hdr. landsk. 1 hdr. 100 áln.

kúg. 6.

1756 er landsk. taUn 60 áln. kiig. 2.

1760 dýrleiki og leigumáli eins og 1697.

1805 17. Aug. skýrir Jón sýslumabr Gubmundsson svo frá,

ab dýrleiki sé 6 hdr.
, og leigumáli sá, ab halda einn af hrepps-

ómögum.
1821 28. Juni hefir þórbr prófastr Brynjólfsson sent bisk-

upi svo látandi skýrslu: ,J Kirkjubæjar klaustrs sókn er kristbús-

jörbin Keldunúpr, sem eptir gömlum máldaga finnst ab vera gefin

af Bjarnhébni nokkrum og Ögmundi, en óvíst hverir þessir voru

eba hvenær. í máldaganum er greint um tilgáng gjafarinnar,
nl. ab jarbar ábúandinn skyldi annast kvennómaga, sem gæti

-a) hdr eru göt á skinnblabinu.
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klædt sig og afklædt, fyrir utan abrar smámatgjafir. Jörbimii

fylgbu þá 3 (iij, rétt. vj) kvígildi. Tilgángr gjafarinnar vibheldst

ennnú um tébar matgjafir, en 2| kvígildi er burtfallib, án þess

verbi eptir komizt hvenær þab skebi". —
1841 hafbi prófastr á hendi byggíng og umsjón jarbarinnar

í biskups umbobi, og svo mun ávallt verib hafa og vera enn.

í JarbataU Johnsens (Khöfn 1847. 8vo. bls. 7) er tahnn sami

dýrleiki og leigumáh á jörb þessari sem 1697
,

en af skýrshi

prófasts, sem þegar var getib, er svo ab rába, sem þab sé ekki

samkvæmt því ásigkomulagi sem nú er.

Críst bu þat er þeir biarnhedin ok ogmundur settu at

kelldu nupi er gefit cristi ok petri lannd þat med olium gædum

[ok nytium]' . þar fylgia kyr .uj. ok fiorertiger a . ok einn saudr

uetur gamall . [ok .xiiij. aurar uj.]^ alna aura j klædnadi ok

mælir korns: eda haif ueit matar. [su skal afuinna]* a crist-

bui þui att þar skal verra kuengilldur omagi aualit sa [er kunne

at fara]^ j fott sin ok ur. half mork uadmala skal reidazt j

[kirkiubæ skirdag eda]^ Peturs CDesso. ok caup at presti um
fram. þar skal ok gefa kallmanz uord iola dag en fyrsta ok

paska dag ok huitdrottinsdag ok nyt fiar þess allz er þar fylgir

skal gefa Peturs CDesso att morgin mali lamb skal marka or

steck huort uor ok skal petur abyrgiaz ok gefa um haust er

aptur kemmur . þar skal ala alla þurfa men ok þa er fara

skylda erenda.

33. [um 1150],

Máldagi fyrir kristbúi því, er Loðmundr þórisson og Dálkr

bróðir hans settu á Breiðabólstað á Síðu.

{)essi máldagi er tekinn eptir hinu sama skinnblabi í safni

Arna Magniíssonar sem hinir fyrirfarandi (Nr. 30—32) ;
er hann

hinn fjórbi í röbinni á fremri blabsíbu skinnblabsins, meí) einnar

hnu millibiii fyrir og eptir, og er ritabr í 15 Hnum, allt heilt

og læsilegt.

Nöfnin Lobmundr og Dálkr eru sjaldsén, og eru þó hvergi

þab eg veit nefndir þeir bræbr, sem ab líkindum gæti verib

þessir hinir sömu, sem máldagann settu. Lobmundar nafn kemr

1-5) gat á skinnblabinu, en hefir verit) heilt þegar afskriptirnar voru

gjörbar, og er tekib eptir þeim.
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einúngis fram í ætt Oddaverja, og er komib frá Lobmundi hin-

um gamla á Sólheimum. Lobmundr Úlfsson bjó á Sólheimum
á öndverbri elleftu öld (1011. Njáls s. kap. 116). Lobmundr
Svartsson bjó í Odda, afi Sæmundar hins fróba (Landn. V, 1).

Lobmundr hét og einn sonr Sæmundar
,

hans sonr var Jón
;

Eyjólfr sonr Jóns átti aptr son er Lobmundr hét. Gubmundr
múnkr Lobmundarson andabist 1204 (ísl. Ann.). Lobmundr var

enn ábóti í Veri 1307— 1311, og hygg eg eflaust hann hafi

verib af þessari ætt. — Dálks nafn kemr helzt fram fyrir norban

og vestan; en í hinum heldri ættum hittist þab í Möbruvelh'nga

ætt, því bróbir Ketils biskups þorsteinssonar hét Dálkr. En nú
voru Oddaverjar og MöbruveUíngar skyldir , því þórey ,

móbir
Sæmundar hins fróba, var dóttir Eyjólfs hins halta á Möbru-

völlum, Gubmundar sonar hins ríka. Eg held því efalaust, ab

Lobmundr og Dálkr
,

sem settu kristbúib á Breibabólstab ,
hafi

verib einhverir af þessari ætt, og þab fer ekki fjærri, ab þeir

megi hafa verib uppi nálægt mibri tólftu öld, eba hérumbil

hundrab árum eptir ab ættir Oddaverja og Möbruvelh'nga runnu

saman. í sjálfu sér er ekki ósennilegt, ab þeir Lobmundr og
Dálkr hafi verib bræbr Helgu þórisdóttur ,

sem var ein af hjá-
konum Jóns Loptssonar (Sturl. 2, 1) og ab Gubmundr múnkr

(f 1204) hafi verib sonr þessa Lobmundar.

Máldagi kristbúsins á Breibabólstab getr heldr ekki verib

stórum ýngri en hér er sett, því þar er talab um ráb þess ^^er

í Kirkjubæ býr", en ekki nefnt klaustrib, eba þess forstöbu-

menn; en klaustrib var sett 1186 (ísl. Ann.). I Kirkjubæjar
klaustrs máldaga, frá hérumbil 1216, er tahn sama XII aura

afreibsla og hér er skipub til Kirkjubæjar; því hefir máldagirin
án efa verib þá til. Sama gjald er og tahb í máldaga Jóns

biskups Eindribasonar 1340, og í Wilchins máldögum kemr hib

sama fram; þar er sérstakr máldagi fyrir kristbúinu á Breiba-

bólstab, og hefir þab þá verib vib lýbi.

Eptir sibaskiptin er Breibabólstabr tahnn enn kristfjárjörb í mál-

dagabók Gísla biskups Jónssonar (um 1575), en ekki getib neins

gjalds þaban til Kirkjubæjar. I jarbabókunum er Breibabólstabr

aptr á móti tahnn Kirkjubæjar klaustrs eign ,
en alls ekki getib

þess, ab þar sé kristfé. Hin elzta jarbabók 1551—79 telr þar
landsk iijc og X álnir (= 2 hdr. 70 áln.) og kúgildi V. Síbari

jarbabækr telja svo :

1639 dýrl. 24hdr. Isk. 2 hdr. 70 áL kúg. 6.

1697 — 24 — — 2 hdr. kúg. 70 áln.(!)

1753(60)— 24 — — Ihdr. 115 áln. kiig. 3.

1756 —
„
— — 58áln. — ekkert.

1766 _
„
— — 60 — — 3.

1769 —
„
— — 60 — — 2«.

f jarbatali Johnsens er talib eins og í jarbabókinni 1760, en í

Landshagsskýrslum (I, 195) er dýrleiki talinn einsog ab fornu,

24hdr., og leigumáh 1 hdr. 66áln. landsk. og 3 kúgildi.
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Críst bu þat er lodmundur þoris son ok dalk-r brodur

hans settu a breidabolstad er gefit kristi ok mario modur

hans land allt med ollum gædum ok geirlandz heidur med

merkium : tiutigir* ok þriu hundrut fioru a medal þyckbæinga

fioru ok horgsdæla . skogarteiga fím j suhi felH . en þrir j

fliozdal enum uestra . afretur þadan j lambatungur ok oi millum

a. fisk ueidur j horgsa upp til merkigardz ok ut j osi firi

breidabolstad . þar skulo fyigia. lx. aa. ok kyr. vj. ok þing-

lags hestar ij
. þriar merkur j bussgognum ok uirt til vadmala.

þar skal uerra su afuinna at hafa
.ij. omaga auallt kuengildá

þa er meigi fara j fot sin ok or ok fa þeim alla reidu þeir er

se ur kyni þeirra lodmundar ok hafi sier eigi adur at uinnu

medan þeir eru til^. þadan skal ok reida. xij aura uadmala

huert uor j kirkiu bœ ok kaupa enn tider um fram. ui aurum .

þar skal gefa nyt fiar þes allz er kristbui fylger jjpario messo

enu fyre att morgin mal[ej ok kallmanz uerd jola dag en fyrsta

ok hin atta dag ok enn þrettanda skirdag ok paska dag upp-

stigningar dag ok huit drottins dag. þar er ekki gesta eldi skyllt-^

sa skal rada skipun a breidabolstad er j kirkiubæ byr.

34. [um 1150].

Máldagaskká um rekafjörur á söndum við Skaptárós í Land-

broti í Skaptafells sýslu.

Eptir hinu sama skinnblabi í safni Arna Magnússonar sem

kristbúamáldagarnir hér á undan (Nr. 30—33). þessi skrá er

ritub nebst á fremri blabsíbu á skinnblabinu , og tekr hérumbil

hálfa sjöundu línu, en einnar línu millibil er fyrir ofan og neban.

Um aldr skrár þessarar er reyndar ekkert víst, en bæbi er

aubsætt á henni ab hún er forn
, og svo stabfestist þab af því,

ab henni kemr saman vib kristbúa máldagana hér á undan um
fjörur þeirra, hefir því þótt líklegast ab heimfæra hana til sömu
tíma og þeir eru heimfærbir til.

i) þetta er og samkvœmt fjöruskránni (Nr. 84) ^ Wilchins máldagi (eó'a

adr minnsta kosti sum handrit hans) hefir tveir tigir, og er Jm& afbakait.

2) forrada, bœtir vi& skinnbla&iiT, en er dregi& lít aptr me& striki.

s)
= skilt.
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Næst fors fioru ligiir hraun fiara atatiger ens þretanda

hundras : þa er kristbua fiara tiutiger ens fiorda hundras : þa

er haurgslendinga fiara þriu hundrud ok fimtiger . þa er haurgs-

dala fiara. attatiger ok fiogur hundrud: breidabolstadar fiara tiu-

tiger ok þriv hvndrud: þa er þykbæinga fiara halft niunda

hundrad: þa er hatuniga* fiara halfur fiorde tugur ok hundrad:

þa er bruar fiara fimhundrud : þa er kirk[i)u fiara þritiger ok sextan

hundrud: [þa er dalbæinga fiara fimhundrud ok þrir tiger^.

35. 30. Novembr. 1154. i Lateran.

Anastasius páfi hinn fjórði staðfestir boð fyrirennara síns,

Eugenius páfa hins þriðja, og setr erkibiskupsstól í þrándheimi,

staðfestir vaid Jóns erkibiskups og skipar fyrir hver biskups-

dæmi skuH hlýða undir hans erkistól.

Frá því settr var erkibiskupsstóll ab Lundi í Skáney libu

tæplega fimmtíu ára, þar til settr var erkistóll í Nibarósi, og skömmu
síbar annar í Uppsölum. A þessum tíma hafbi hib andlega valdib

harfcla blómlegan vöxt og vibgáng, og neytti þess meb hyggindum og

spekt. En því meir sem afl kirkjunnar jókst, því ebhlegra var,

ab yfirstjórn hennar í Róm vildi skipta yfirvaldinu í fjarlægum
löndum, og ab hvert land vildi helzt eiga sem minnst til annara

ab sækja. því var og þess von, ab Norbmenn vildi sem fyrst

,ná ab hafa erkistól í sínu landi, þegar þeir voru orbnir lausir

vib yfirráb erkibiskupanna í Hamborg og Brimaborg. En þab
var regla, ab ekki skyldi færri lýbbiskupar vera í erkibiskups-
dæmi en fimm, og í Noregi voru ekki orbin fleiri biskups-
dæmi en fjögr. þessvegna var þab ráb Norbmanna, ab fá lögb

þar til biskupsdæmin í þeim löndum sem mest áttu skylt vib

Noreg 5
eba mestar samgaungur áttu þar vib

, og vér höfum

engar sögur um, ab þessi lönd hafi mælt þar á móti, svo sem

þeim var þab og hægra ab sækja til Noregs, heldr en ab

sækja subr til Danmerkr eba Hamborgar. A fyrra hluta elleftu

aldar, meban erkibiskup Norbrlanda sat í Lundi, sjáum vér ab

i) stafsetningin á þessu orði bendir til forns handrits, sem hafi ritaCr

II (hatunina); sbr. Uppsala máldaga (Nr. 31, bls. 199).

2) frá [ er ritab á skinnblabinu meb sömii hendi og hitt, en er mór

þó nokkub grunsamt, vegna þess ab þab kemr einmitt saman Yib þann

stab í kristbús-máldaganum í Dalbæ, sem breytt hefir verit:) á skinnblabinu

(sjá bls. 198 athgr. 6). f)ó er ekkert óliklegt í, ab til kristbúsins í

Dalbæ hafi sibar verib gefin þessi fjara.
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fslendíngar voru í miklum metorbum í Noregi ;
er þab eitt meb

öbru til stabfestíngar því, sem rába má af frásögnum þjóbreks
múnks í Nibarósi

,
ab um elleftu öld hefir mentan á íslandi

verib miklu framar en í Noregi , og margir ágætir menn
, þó

vér höfum nú ekki sögur nema um nokkra af þeim. Milli

1140 og 1150 voru tveir íslendíngar biskupar -í Noregi , þó
ekki væri þar nema fjórir biskupsstólar : ívar skrauthanzki í

Nibarósi, son Kálfs hins ránga, og Ottarr í Selju (Björgvin).
Hitt vitum vér nú eigi ,

hvern þátt þessir Islendíngar haíi átt í

ab fá erkibiskupsstól settan í Noregi, en þab er harbla h'klegt ab

svo haíi verib. Eptir ívar varb Hreibar biskup í Nibarósi, hann
fór til Róms, og er svo ab sjá, sem hann hafi fengib fullkomib

samþykki af Eugenius páfa hinum þribja (1145— 1153) til þess
ab settr yrbi erkibiskupsstóll í Nibarósi, og verib vígbr til erki-

biskups í þeirri ferb; en hann kom ekki í land aptr, og
andabist í Subrlöndum. Um þetta hib sama leyti voru enn

tveir biskupar íslendínga vígbir í Lundi, af Askeli erkibiskupi:

Björn Gilsson ab Hólum (4. Mai, eba 2. sunnud. eptir páska
1147, Húngrv. kap. 14) og Klængr þorsteinsson ab Skál-

holti (6. April eba 1. sunnud. eptir páska 1152, Húngrv.
kap. 17). En þab hib sama vor, sem Klængr var vígbr, sendi

Eugenius páfi Nikolaus kardínála af x\Ibano til Noregs, til

ab skipa þar um kirkjumál. þá kom og Gizur Hallsson úr

Haukadal
,

stallari Sigurbar konúngs , utan af Italia til Noregs,

og Klængr biskup frá biskupsvígslu sinni í Lundi; fór hann út

meb kirkjuvib til Skálholts þetta sumar, og meb honum Gizur

Hallsson. Kardínálinn lenti í Noregi 19. eba 20. Juli, og hafbi

meb sér pallium handa Jóni biskupi Birgissyni í Stafángri, sem
nú var vígbr til erkibiskups. þá var hin merkilegasta samkunda
í Nibarósi, er Jón erkibiskup var yígbr, og þá flutti Einar prestr
Skúlason kvæbi sitt ^jGeisIa" um Ólaf helga í Kristskirkju í Nib-

arósi fyrir konúngunum þremr, Jóni erkibiskupi , höfbíngjum og
klerkum og allri alþýbu; þar hefir og ab líkindum kardínálinn

verib vibstaddr. Svo segir Einar sjálfr í Geisla (vísu 8— 11):

[8]. Heyrbu til afreks orba,

Eysteinn konúngr! beinna;

Sigurbr hygg at því, sneggjum,
sóknsterkr! hve ek fer verka;

drengr berr ób fyr Inga:
ybarrar* bib ek stybja

mærb, þat er miklu vais^r^,

máttugt höfub áttar.

i) þannig er vísnorb þetta libugra en í Fornm. s. (v, 351), og er hér

farlb næst eptirBergsbók í Stokkhólmi, sem hefir ,jbara". „Máttugt höfub

ybarrar áttar" (= ættar) er Ólafr konúngr helgi , œttfabir konúnganna.

2) ^^þat er varbar mikhi" = þat varbar miklu.
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f9]. Yfirmanni býí) ek unninn,

npp er mærí) komin, lærbrar,

Jón köllum svá, allrar

alþýbu, brag hlýba:
höfum hróbr, en leyfa

hygg ek vin röbuls tiggja,

stóls vex hæb þar er hvílir

heilagr konúngr, fagran.

[10]. Öld samir Ólafs gilda',

orbgnóttar bib ek dróttinn,
oss at óbgerb þessi

ítrgebs lofi kvebja :

fann ek aldri val vildra

vallrjóbanda allra,

raun dygir, rétt í einu

ranni
,
fremdarmanna.

[11]. þreklynds skulu J^rændir
þegnprýbis brag hlýba ,

Krists hfir hann í hæstri

hall, ok Norbmenn allir.

Dýrb er ágæt orbin

eljonhress í þessu,

þjób né þengill fæbist

þvíh'kr , konúngríki.
í Kardínálinn dvaldi hérumbil tveggja mánaba tíma í Noregi, og

skipabi kirkjunnar málum, þó ab vér höfum nú ekki svo Ijósar

sögur um skipanir hans, og verbum öllu framar ab álykta um
þær af breytíngum þeim er eptir fylgbu. í Subrlöndum var þessi

ferb svo fræg, ab sumir hafa sagt svo frá ab kardínáUnn hafi

fyrstr kristnab Noreg. En þab er víst, ab hann grundvallabi

kirkjuvaldib í Noregi, svo ab þab fór æ síban vaxanda. Hann
stofnsetti erkistóhnn í Nibarósi og biskupsstól nýjan í Hamar-

kaupángi ;
hann setti kórsbræbr vib allar dómkirkjur í Noregi, og

áttu þeir síban mestan þátt í kosníngum biskupa og erkibiskupa, en

leikmenn alls engan; hann jók réttindi manna til ab gefa gjafir

til heilagra staba; hann fékk innleiddan Rómaskatt, eba Pétrs-

peníng, og hann tók til ab banna prestum hjónabönd. Hann
bannabi einnig vopnaburb í kaupstöbum^. Snorri Sturkison segir,

i) Olafs gildar (gildar itrgebs Olafs), þab eru höfbíngjar og hirbmenn,

eba sem hann kallar i sibara vísuhelmíngnum ,^val vildra fremdarmanna".

2) R. Keyser. Den norske Kirkes Historie under Katholicismen. Chri-

stiania 1856. 8vo. 1, 222—228. |)essi boí) kardínálans eru líklega þau

.jtrúargreina lög" (catechismaticœ legesj sem sagnafróbir menn í Subr-

löndum hafa sagt ab hann haíi innleidt í Noregi og Svíþjób, og hafi stabilh

ávallt síban (Manrique. Annall. ordin. Cisterciens. Lugdun. 1642. Fol. 11,

46) ; en þall^ er mishermt hjá Suhm (Hist. af Danm. v, 135) , ab hann
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aí) ^^hann bætti í mörgu sibu' Noregsmanna, meban hann var í

landi", og ^^ab engi haíi sá mabr komií) í Noreg útlendr, aí)

alhr menn metti jafnmikils, eba jafnmiklu mætti rába vib alþýbu,
sem hann"2. Kardínálinn fór af Noregi til Svíþjóbar, og skyldi

setja þar einnig erkibiskupsstól ,
en þab var eigi ab því sinni.

Ari?) eptir andaSbist Eugenius páfi (7. Juli 1153), og mun hann,
ab eg ætla, enga bréflega stabfestíng hafa gefib um rábstaf-

anir kardínálans, nema þær sem stafeib hafa í erendisbréfum

hans
,

er vér þekkjum nú ekki. En eptir Eugenius kom Ana-

stasius páfi hinn fjórbi, og hann hefir útgefib eptirfylgjandi stab-

festíng um erkibiskupsdæmi í Nibarósi. Hann varb páfi 9. JuU

1153 og andabist 2. Decembr. 1154, fáeinum dögum eptir ab

bréf þetta er útgefib , og var þá kosinn eptir hann þessi hinn

sami Nikolaus kardínáli, sem í Noregi var, og kallabr Adrianus

hinn fjórbi; hann andabist 1. Septbr. 1159.

Bréf Anastasii páfa er nú ekki kunnugt nema eptir afskript einni

sem gjörb hefir verib í Nibarósi VI. (eba VIII.) caL Juhi (== 26.

eba 24. Juni) 1479 (en ekki 1429). Frá þessari einu afskript eru

sprottnar allar þær er vér þekkjum nú. Elzt af þeim mun vera

sú, sem hefir verib ritub í bók fráBjörgvin, er síban hefir verib
•

í bókhlöbu Kaupmannahafnar háskóla, og brann 1728 meb bóka-

safni háskólans. Eptir þessari Björgvinarbók hefir Arni Magniis-
son ritab þab fyrir Barthohn, í söfn þau er hann hefir eptir látib

og nú eru á háskólabókhlöbunni (Barthol. Manuscrr. E, 150— 158).

|)ar frá er einnig komin afskript í 8vo Nr. 2 mebal afskripta Arna

Magnússonar á pappír af norskum bréfum
; einnig tvær afskriptir

í hinu mikla skjalasafni Langebeks í leyndarskjalasafni konúngs,

og er önnur þeirra meb hendi Langebeks sjálfs.
— Önniir forn

afskript er meb hendi Arilds Hvítfeldar (segir Langeb.), hins forna

danska sagnaritara, sú afskript er nú einnig geymd í Langebeks-

safninu, en ekki sést á henni hvort hún sé eptir hinni fornu

afskriptinni frá 1479 sjálfri, eba eptir bréfabókinni frá Björgvin.

þaban er aptr sprottin afskript í konúngsbókhlöbunni (Gamle

kongel. Saml. Nr. 2848. 4to. sem er sama og Foss. Saml. Ca-

talog. Hafn. 1751. 8vo, Nr. 2790. 4to.).

Bréf þetta frá Anastasius páfa er prentab fyrst í Pontoppi-
dans Annall. Eccl. Dan. Diplomatici I, 379—383 (eptir afskript

hafi samib ^^trúargreinir" (catechismus) , og þarf J)vi ekki ab geta til,

ab frá honum sé komin trúarjátníngin í Kristindómsbálki í Járnsíbu og

vibar (Munch iii, 871 athgr. 3).

i) þess má geta, ab Suhm hefir einnig misskilib þetta orb siifu, svo

sem þab væri „sibferbi'" (eptir dönsku merkingunni) ; en þab þýbir hér

ekki beinlinis sibferbi, heldr einsog opt endrarnær sama og trúarlög eba

kristnilðg, einsog leges catechismaticœ sem þegar var getib ; þannig köll-

um vér kathólskan sib og lútherskan sií), og sibaskipti o. s. frv.

2) Saga af sonum Haralds gilla, Sigurbi, Inga og Eysteini, kap. 23.
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Hvítfeldar, eha annari samkynja) ; þar eptir er ágrip í Finn. Joh.

Hist. Eccl. Island.
I,

224 athgr. a. — Hinar abrar útgáfur eru

teknar eptir afskript Arna Magnússonar: Thorkelin. Diplomatar.

Arnamagnæanum, Hafn. 1786. 4to.
II,

3—7 (jjCx apogr. chart.

Nr. 2");
—

Norges gamle Love i, 439—441 (eptir afskrift

Arna í handriti BarthoHns). Agrip í Grönl. Hist. Mindesm. III,

80—84; sbr. Kegesta Diplom. Hist. Dan.
l,

41.

Hér er prentab eptir afskript Arna Magnússonar í Barth.

Mss. E, 151— 157
(i4), og afskriptinni í safni Arna sjálfs, Nr.

2 (5), en sleppt stabfestíngunni frá 1479; orbamunr er tekinn

eptir afskript Hvítfeldar (H)^ Foss (F) og Pontoppidan [P) , og
er hann þó á allflestum stöíium lítt ab marki, heldr er hann

mestallr sprottinn frá því, aí) afskript Hvítfeldar er ekki alls-

kostar rétt, og þarhjá ill aflestrar, svo ab hún hefir enn meira

afbakazt hjá Foss og Pontoppidan.

Anastasius Episcopus, servus servorum Dei, Venerabili

fratri Johanni Trwdensi* Archiepiscopo ejusqve successoribus,

canonice substituendis, in perpetuum^.

Licet omnibus discipulis eadem ligandi et solvendi sit

concessa potestas ,
licet unum præceptum ad omnes idemque

pervenerit prædicandi Evangelium omni creaturæ : velut qvædam
tamen inter eos habita est discretio dignitatis, et Dominicarum

ovium^ curam, qvæ omnibus æqvaliter imminebat*, unus sin-

gulariter suscepit habendam, dicente ad eum Domino : ^.Petre,

amas me? pasce oves meas." Qvi etiam inter omnes Aposto-

los principatus nomen obtinuit, et de fratrum coníirmatione

singulare a Domino præceptum accepit; ut in^ hoc secuturæ

posteritati daretur [intelligi, qvoniam*^, qvamvis multos ad regi-

men Ecclesiæ contingeret ordinari, unus tamen solummodo

supremæ dignitatis locum fastigiumqve teneret, et unus omni-

i) pannig B, pó me& lei&réttíng Arna, og sést eigi hvad- upphaflega

hafl statti&. I Á dregit út íi (Trudensi) og sett w uppyfir, meiT hendi

Arna', hefir hann pví fyrst œtlaiT ait- lesa Triindensi. Trudensi H, Trun-

densi, F, P.

a) pannig les Arni; i B er me& hans hendi ritait á spáziu: ppm.
extat in niembrana. — N. P. P. M. (bersýnilega eptir sömu skamm-

stöfunj, Hy F, P.

i) renim, F, P. 4) imminebit, H, P. c) sl. F.

») frá [ intelligi. Qui quamv. o. *. frv., H, F, P.
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biis, et potestate judicancli ,
et gubernandi onere præsideret.

Unde et secundum lianc formam in Ecclesiá distinctio servata

est^ dignitatum. Et sicut in liumano corpore pro varietate

oíTiciorum diversa ordinata sunt membra-
,

ita in structura

Ecciesiæ ad diversa mínisteria exhibenda diversæ personæ in

diversis sunt ordinibus constitutæ"^. Aliis enim-* ad [singularum

Ecclesiarum'', aliis autem^ ad singularum urbium dispositionem

ac regimen ordinatis, constituti sunt in singulis provinciis alii,

qvorum prima"^ inter fratres sententia habeatur, et ad qvorum
examen subjectarum personarum qvestiones et negotia referan-

tur. Super omnes autem Romanus pontifex, tanqvam Noé in

arcá, primum locum noscitur obtinere
; qvi, ex collato sibi de-

super in Apostolorum principe privilegio, de universorum causis

judicat et disponit, et per universum orbem Ecclesiæ fiiios in

christianæ fidei íirmitate non desinit confirmare; [talem se

curans^ jugiter exhibere
, qvi^ vocem Dominicam videatur au-

disse, qva dicitur: Et tu aliqvando conversus confirma fratres

tuos. [Hoc nimirum^^ post Beatum Petrum illi Apostolici viri,

qvi per successiones temporum ad gerendam curam sedis

Apostolicæ. surrexerunt, indesinenti curaverunt studio adimplere,

et per universum orbem, nunc per se, nunc per [legatos suos,

corrigenda corrigere, et statuenda statuere*^ summopere stu-

duerunt. Qvorum qvoqve vestigia subsecutus felicis memoriæ

papa"
-
Eugenius, antecessor noster, de corrigendis hiis, qvæ in

Regno Noruegiæ correctionem videbantur exposcere, et [verbo

ibi fidei seminando, juxta sui officii debitum
,

soliicitus extitit.

Et qvod^-"^ per se ipsum, universalis Ecclesiæ curá obsistente,

non potuit, per legatum suum, venerabilem scilicet^'* fratrem

nostrum, Nicolaum Albanensem Episcopum, exsecutioni manda-

i) est servata, H, F, P. 2) ministeria, F, P.

3) constituti, P. 4) namque, F, P.

5) frá [ singiilares ecclesias, F, P. e) sl. F, P.

7) præcipiia, F, P. n) frá [ talemque curam, F, P.

9) quatenus, F, P. 1«) frá [ Demum vero, H, F, P.

u) frá [ alios suos fratres coníirmare
, F; legatos suos, fratres confir-

mare, H, P. 12) P. P., H, F, P.

13) frá [
verbo i. fid. sem. munus oíi'icii debitum adimplere, quod per

seipsura, 0. s. frv. , H} verbi Dei ibi semen seminando avidius oífícii de-

bitum adimplere, quod 0. *. frv., F, P. u) sl. //, F, P.

Dipl. Lsl. l.B. 14
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vit. Qvi ad' partes ilias accedens-, siciit á suo patre familias

acceperat in mandatis, talentum sibi^ creditum largitus est ad

usuram, et, tanqvam fidelis servus-* et prudens, multiplicatum

inde fructum studuit reportare. Jnter cætera vero
, qvæ illic

ad laudem nominis Dei^ et ministerii sui commendationem

implevit, juxta qvod prædictus antecessor noster ei præceperat,

pallium fraternitati Tuæ indulsit. Et ne de cætero Provinciæ

Norvegiœ Metropolitani^ possit cura deesse, commissam guber-

nationi tuæ urbem Thrudensem^ ejusdem Provinciæ perpetuam

Metropolim ordinavit; et ei Asioensem^, Hammarcopiensem^,

Bergenensem^*', Stawangriensem* ^, Insulas Orcades, Insulas

[Fareiæ]^^, Suthraie'-^ Insulas, Islandensium [et Grenelandie

Episcopatus'-*, tanqvam suæ Metropoli perpetuis temporibus

constituit subjacere ;
et earum episcopatus^^ sicut Metropoli-

tanis suis tibi tuisqve successoribus obedire. Ne igitur ad

violationem constitutionis istius^^^ ulli umqvam liceat aspirare,

Nos eam^^ auctoritate Apostolicá confirmamus
,

et præsenti

privilegio communimus; statuentes, ut Trudensis^^ civitas per-

petuis temporibus supradictarum urbium Metropolis'
^
habeatur,

et earum Episcopi tam tibi, qvam tuis successoribus, sicut

suis-® Metropolitanis obediant, et de manu vestrá consecrationis

gratiam sortiantur. Successores autem*^ ^ tui ad Romanum Pon-

i) in, F. 2) ey?)a fyrir orl&inu i F; sleppt ey^ulaiist i P.

3) sl. H, F, P. 4) servus fidelis, H, F, P.

3) Divini, F, P. 0) Metropolitanæ, F, P. 7) Trundensem, H, F, P.

«) Asloiensem, //, Fj Asloccnsem, P. 9) Hamarköpiensem, H, P.

lo) Bergensem, H, F, P. n) Stabangriensem, H, F, P.

12) J)annig stendr i brefi frá Innocentius þri^ja, sem er þessu a'fe mestu

or'fcrétt samhljó^a, og mun ekki vera efi á, at) svo hafi stal6ib í frumbréfinu.

13) pannig H, F; Guthraie
, Af og dregiT feilt blek i G

', hefir Arni

liklega lesiit fyrst S, en sétT siiTan aór paiy var G, og dregiiT pvi i paiT

til ait' breyta þvi', á spáziu ritar hann corr: Suthr. , og i B á spáziu:

ita est; corr. Suth. ; sbr. Gergii fyrir Sergii í undirskriptunum. — Su-

thrace, P. AíT öíTru leyti tekr A svo saman: Insulas Guthraie, Insulas

Islandensium, et Gr. episc.

14) % A og B er svo ritaT, sem lesa mœtti eins Greuelandie; frá [

Grenelandiæ Episcopatura ,
H

; Gronlandiæ episcopatum, F ; Gronelandiæ,

Episcopatum tanqv., 0. s. frv., P. la) Episcopos, H, F, P.

16) sl. H, F, P. ir) ea, H. is) Trundensis, H, F, P.

1»") Metropolin, P. 20) sl. B og hinir. 21) vero, F, P.
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tificem tantum recepturi donnm consecrationis accedant; et ei

solum modo* et Romanæ Ecclesiaí subjecti semper- existant.

Porro concesso tibi Pallio, pontificalis scilicet oíTicii pleni-

tudine, infra'^ ecclesiam tantum ad sacra missarum sollempnia

per universam provinciam tuam hiis solummodo diebus-* uti

fraternitas Tua debebit, qvi inferius leguntur inscripti^ :

Nativitate Domini,

Epiphania,

Cæna domini,

Resurrectione,

Ascensione,

Penthecostes*^,

Jn sollempnitatibus sanctæ^ Dei Genitricis semperqve^

virginis Mariæ,

Jn Natalitio Reatorum Apostolorum Petri et Pauli,

Jn Nativitate sancti Johannis Raptistæ,

Jn festo^ Reati Johannis Ewangelistæ,

[Jn) Commemoratione omnium sanctorum,

Jn consecrationibus Ecclesiarum vel Episcoporum,

Renedictionibus Abbatum,

Ordinationibus Presbiterorum,

Jn die Dedicationis Ecclesiæ tuæ,

ac festis sanctæ Trinitatis,

et sancti Olavi,

et Anniversario tuæ Consecrationis die.

Studeat ergo Tua fraternitas
, plenitudine tantæ dignitatis

susceptá, [ita strenué cuncta*^ peragere , qvatinus'* morum
tuorum ornamenta eidem valeant convenire. Sit vita tua sub-

ditis exempUim, ut per eam agnoscant, qvid debeant appetere,

eV^ qvid cogantur vitare. Esto discretione præcipuus, cogita-

tione mundus
,

actione purus ,
discretus in silentio

,
utilis in

i) pannig H, F, P, og bréf Innoc. ni.; simili modo, A, B.

i) semper subjecti, B, F, P. 3) intra, F, P.

4) his diebus solummodo, 11, F, JP. 5) in scripto, F, P.

e) Pentecostes, H; Pentecoste, F; Pentecost. in solempnitatibus, 0. *.

.,
P. 7) beatae, H, F, P. e) semper, H, F, P.

9) die, H, F, P. 10) frá [ cuncta strenue, H, F, P.

11) tibi, b. V. H. 12) sl. /f, F, P.

14*
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verbo\ Curæ tibi sit magis hominibus- prodesse qvam præ-

esse. Non in te potestatem ordinis
,

sed æqvalitatem oportet

pensare conditionis-^ Stude
,
ne vita doctrinam destituat, nec

rursum-* vitæ doctrina contradicat. Memento
, qvia ars est

artium regimen animarum. Super omnia studium tibi sit,

Apostolice sedis decreta'' firmiter observare
, eiqve tamqvam

Matri etDominæ tuæ humiliter obedire. Ecce, frater in Christo

karissime
,

inter multa alia
,
hæc sunt palHi ,

ista sunt sacer-

dotii
, qvæ omnia facilé

,
Christo adjuvante , adimplere poteris,

si virtutum omnium magistram ,
caritatem et humiHtatem ha-

bueris, et qvod^ foris habere ostenderis, intus habebis'^.

Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum Hceat eandem

Ecclesiam temere perturbare ,
veF ejus possessiones auferre,

vel ablatas retinere, minuere, sev qvibuslibet vexationibus fati-

gare. Sed illabata omnia et'* integra conserventur, eorum, pro

qvorum gubernatione et sustentatione concessa sunt, usibus

omnimodis^^* profutura, saivá sedis ApostoUcæ auctoritate. Si

[qva igitur^
^ in futurum ecclesiastica secularisve persona hanc

nostræ constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire

temptaverit, secundo tertiove commonita, uisi præsumptionem
suam congruá satisfactione correxerit, potestate*^ honorisqve

sui dignitate careat, reamqve^-^ se divino judicio'-* existere de

perpetralá iniqvitate cognoscat, et á sacratissimo corpore et

sangvine Dei et Domini Redemptoris nostri Jesu Christi aliena

fiat, atqve in extremo examine districtæ^^ ultioni sul)jaceat.

Cunctis autem eidem loco sua jura servantibus sit pax domini

nostri Jesu Christi, qvatinus et hic fructum bone actionis

percipiant, et aput districtum judicem præmia æternæ pacis

inveniant. Amen Amen^*'.

i) verbis, F. 2) hominibiis magis, H, F. P.

3) œqv. cond. prensare oportet, H, F, P. 4) rursus, F, P.

5) decr. Sed. apost., H, F, P. e) qvæ, F, P.

7) habueris, H, F, P. «) aut, //, F, P. 9) sl. H.

1«) perpetuis, F. 1 1 ) frá [ quæ ergo, F, P.

12) potestatis, H, F, P. is) reumque, H, F, P.

14) jud. div., H, F, P. 15) ut, b. v. P.

ifi)
H og F setja hér mynd af innsigli páfans ;

i H ev myndin fyrir

framaÐ nafni^j.
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Ego Anastasius Catholicæ Ecclesiæ Episcopiis^

Ego Guido presbyter Card'. t't' : sancti Crisogoni^

Ego Manfredus presbyter Card'. t't' : sancte Sauinæ^

Ego Aribertus presbyter Card'. t't' : sanctæ Anastasiæ*.

Ego Astaldus^ presbyter Card'. t't' : sanctæ Priscæ.

Ego Johannes presbyter Card'. sanctorum Joh'. et [Paulij

t't' : Pamachii''.

Ego Henricus presbyter Card'. t't' : sanctorum Nerei et

Achillei.

Ego Ymarus"^ Tusculanensis" Episcopus.

Ego Nicolaus Albanensis Episcopus^.

Ego Hugo Hostiensis Episcopus.

Ego Cencius Portuensis et S. Kufmæ'** Episcopus.

Ego Gregorius Sabinensis Episcopus.

Ego Gvido Diac'. Card'. Sanctæ Mariæ in Port'*'.

Ego Johannes Diac'. Card'. Sanctorum Sergii^- & Bachi.

Ego Odo Diac'. Card'. S. Nicolai in carcere Tulliano*-'*.

DatumLat[erani] per manumllolandi, SanctæRomanæEccIesiæ^^

presbyteri Cardinalis, et Cancellarii, [secundo kal. decembris^^

i) ss. (= subscripsi) ,
h. v. H

,
F

,
P

; og svo er i H og F vií) öll

nOfnin, en \ib sum í P
; Nafna rö^in er ö^ruvísi í J?, H og P en hér, og

eru fremstir biskuparnir 5, þá diaconi cardinales 3, og seinastir presbyteri

cardinales 6, sem hér eru fremstir, næstir páfanum.

2) ^^corr. Crysog.", AM. á spáziu i A og B; Grisog., handrilin.

s) Sabinæ, Aiyi. á spáziu i B. 4) S. Athanasii, F.

5) þann. AM- á spázíu í B; einnig H, F, P; annars hefir mátt lesa

nafnií) Ascaldus e^a Distaldus eha. Discaldus, eptir sögn Árna.

c) Johannis vel (et, F) Pamachii Tit; S. S., F, P; ,,S. .Johannis &
tf (forte Petri Pamamachii)", H á spáziu.

7) eptir Arna á spásiu i A og B, og Langeb. (^.coyy. Ynrdriis^'); Imarus,

H, F, P', luarus, A; luarus (Inarus yfir linimni), B ; „nescio an Inarus

vel Ivarus", H.

ö) Tusculanus, AM. yfir linunni i B.

0) þetta er sá sami Nikolaus kardínáli, scm var sendr til Noregs.

10) scæ Rufinæ, H; sacræ Rafinæ, P. 11) p. e. Porticu.

12) pann. H, F, P; Gergii, A, og áspúziu: ^Jla extat, corr. Sergii",

AM. á spáziu i B.
i.j) Tit. S. S., F, P; .ss., 6. v. H.

14) ecclesiæ Romanæ, H, F, P.

16) frá [ pannig eptir H, sem hefir: cancello (!) secundo kl Decem-

breis, og eptir F, P (secimdo Kalend. Decembr.). pegar Arni ritatTi hefir
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Indictione 3« '. Jncarnationis Dominicæ Anno M". C®. L iiij^.

Pontificatns vero Domini Anastasii papæ iiij. anno 2^.-

36. 16. Marts 1158. i Frakkafurðu.

r KiÐKEKR keisari hinn fyrsti, rauðskeggr, staðfestir af keisara-

legu valdi ö!l réttindi Hamborgar kirkju, og hin fornu takmörk

biskupsdæmisins, sem Hlöðver keisari hafði sett.

þetta bref keisarans halda menn ab Harbvigr erkibiskup í

Hamborg og Brimum hafi útvegab ,
til þess ab leitast vib ab

vinna aptr undir stól sinn þau lönd, sem höffeu heyrt þángab ab

fornu, en nú voru gengin undan og lögb til erkistólanna í Lundi

og Nibarósi, en þab hefir ekki tekizt.

Frumritib af bréfi þessu er til enn í Stade (Stöbuborg), meb
ásettu vaxinnsigli keisarans

, og merkt j^Caps. IV. Nr. 15". I

Leyndarskjalasafninu í Kaupmánnahöfn eru til tvær afskriptir,

og er önnur eptir prentubum bókum
,

en önnur meb hendi

Langebeks j^ex Diplomatar. Ditmars. in Archiv. Regio 1764,
ubi ex Original. C. 4. n. 15" (þ. e. sama merki og nú er á

frumritinu í Stöbuborg).
—

Prentab fyrst í: Scriptores rerr. Germann. ed. Linden-

brog. Francof. 1609. Fol. bls. 181— 182 og 184-185.
(hérumbil orbrétt samhljóba á bábum stöbunum

,
en á fyrra

stabnum meb nafni keisarans j^Fridericus Romanorum Impera-
tor" bundnu á einn staf;

— Ný útg. Jo. Alb. Fabricii.

Hamb. 1706 Fol. mebal ,jPrivilegia archieccl. Hammab." Nr.

XLIX, bls. 158— 159 og Nr. Lll, bls. 160—161). — Mag.
Adam Hist. Eccl. ed. Mader, Append. bls. 211—214. — Tolner

Hist. Palatin. Frankf. 1700, bls. 52. — Llinig. Teutsch. Reichs-

Arch. Vol. XVI. Spicil. Eccl. l. Contin. I. Anh. bls. 101—102.
—

Staphorst. Hist. Eccl. Hamburg. i. 1, 559—56 L — Lilje-

gren. Diplomat. Svecan. i, Nr. 40, bls. 59—60. —
Lappenberg.

Hamburg. Urkundenb. l, Nr. CCVIII
,

bls. 190— 191 (eptir
frumritinu í Stöbuborg).

Agrip í Grönl. Hist. Mindesm. III
, 84—87; sbr. Regesta

Dipl. Hist. Dan.
i,

43.

Hér er bréf þetta prentab eptir útgáfu Lappenbergs, og orba-

munr tekinn eptir afskript Langebeks í Leyndarskjalasafninu (L).

ekki or<H(T lcsin talan, og hefir hann pví sett á spáziv í A: adde [ kal.];

þetta [.
. . kal.] er og sett inn i B á sinum staíT.

i) tertia, H, F
; œtti annars að^ vera indict. secunda ,

sem heyrir til

ársins 1154. a) seciindo, me<y fulium stöfum, H, F.
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C. In nomine sanctg el individue trinitatis Fridericus,

diuina fauente ciementia Romanorum imperator augustus.

In examine cuncta Dei conspicientis gquale meritum fore

credimus dantis et corroborantis. Credimus etiam ad impe-

riaiem maiestatem nostram pertinere ,
tocius imperii curas,

precipueque omnium sanctarum Dei ecclesiarum commoda

considerare et omnia eis aduersantia sub omni festinancia'

abolere, ne uel graui incommoditate uilescant, uel qualibet

nacta occasione, a pristino cultu et religione recedant, quatinus

dum hoc pro amore, pariterque timore Dei fideliter peragimus,

illorum qui bona sua pio affectu Deo contulerunt, meritis et

gioria communicemus. Nouerit igitur omnium Christi imperii-

que nostri fidelium tam presens etas, quam successura- po-

steritas, qualiter dilectus noster Hartwicus
, Hamaburgensis

archiepiscopus, obtulit maiestati nostrg priuilegium diui et

augustissimi imperatoris Ludouici, primi fundatoris & con-

structoris Hamaburgensis §cclesi§, supplicans nobis, ut bona,

possessiones, iura, emunitates, terminos, sicut prefatus glorio-

sissimus imperator instituit, nos gterng stabilitatis uigore, pre-

dicte ecclesig confirmaremus. Nos itaque pia facta predeces-

soris nostri clarius intuentes et diuing dexter§ opus per manum
Christi sui completum debita aífectione cordis amplectentes,

quicquid in Hamaburgensi ecclesia statuit statuimus
, quod

donauit donamus, & nostra imperiali auctoritate confirmamus.

In memoriam revocantes omnibus tam futurg , quam presentis

uitg íidelibus, quod cella Rodenach uocata, a sanctissimo im-

peratore ,
Karolo magno , prenominat^ ecclesig sit donata et

cella Turholt in comitatu Fiandrig sita, donatione Ludouici

imperatoris ad perhennem Hamaburgensis gcclesi^ iurisdictionem

debeat pertinere.

Recolimus quoque rem magna ueneratione dignissimam,

quod in eodem loco trans Albiam Hamaburch nuncupato, idem

gloriosissimus imperator Ludewicus proprii uigoris archiepisco-

palem et super omnes ecclesias Danorum, Sueonum, Norwegio-

rum, Farrig, Grunlandonum
, Halsingolandonum , Islandonum,

Scredeuindonum et omnium septentrionalium parcium metropoli-

tanam sedem constituit, et ut in futurum omnibus casibus sepe-

i) festinaíione, L. 2) successiua, L.
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dict^ gcclesig obiiiare posset ,
ne qiTÍsqaam episcoporum ali-

quam sibi trans Albiam uel aiicubi in predicta parrochia uendi-

care debeat potestatem, certo limile eam circumscripsit.

Terminos itaque, quos imperator Ludewicus posuit, et eos,

quos Otto imperator postmodum ex consilio principum preíatg

gcclesie designauit, iuxta temporum gquarn considerationem'

immutatos conseruamus et nostra imperiali auctoritate confir-

mamus; quod sint uidelicet termini eiusdem- ecclesie ab x\lbia

ílumine deorsum-^ usque ad mare occeanum, et sursum per

Sclauorum prouinciam usque ad fluvium Pene, et per eius de-

cursum usque ad mare orientale et per omnes predictas se-

ptentrionis naciones.

Omnes quoque paludes infra siue iuxta Albiam positas, cultas

et incultas, infra terminos eiusdem parrochig, sicut ab imperatore

Ludewico positg sunt, et nos ponimus, ut Transalbiani se et sua

ab incursu paganorum securius in his locis occultari^ queant.

Et ut h§c nostre confirmationis auctoritas sui uigoris per-

petuam obtineat íirmitatem
, presentem inde paginam con-

scribi et sigilli nostri impressione insigniri iussimus
,

ad-

hibitis idoneis testibus, quorum h^c sunt nomina: Arnoldus,

Mogontinensis^ arcliiepiscopus. Euerhardus
, Babenbergensis^

episcopus. Gebeliardus, Werzeburgensis episcopus. Albertus

Aquensis prepositus. Gerardus
, Magedeburgensis prepositus.

Fridericus
,

dux Sueuorum. Cunradus
, palatinus comes de

Reno. Ludewicus
, prouinciahs comes Turingig. Marquardus

de Grumbach.

Signum domni Friderici, Roma- /ilii

norum imperatoris invictissimi. V'*/

Ego Reinaldus cancellarius
,

vice Moguntini archi-

episcopi et archicancellarii, recognoui.

Data Frankenevorth
,

xvii. kalendas Apriiis. Indictione

VI, anno ab incarnatione Domni m^'C'lviii'*
, regnante domno

Friderico, Romanorum imperatore augusto, anno regni eius

VI®, imperii uero iii®.''

i) þessi ovb eru liklega valin me^ vilja. 2) eidem, L.

3) sl. L. 4) occultare, L.

s) Moguntimis, L. e) Bambergensis, L.

7) NeiTanviiT afskript Langebeks stendr med' hans hendi pessi sta&fest-
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37. [um 1170]. at Híisaíelli.

KiRKJU MÁLDAGi at Húsafelli í Borgarfirði, erBrandr þórarins-

son setti [og Klængr biskiip þorsteinsson staðíesti].

Eptir máldagabókinni úr Skálholti, sem nú er í stiptsbók-

hlöbunni í Reykjavík, D 12, bl. 70—71.
Artal þessa máldaga er sett ab ágizkan , og er þab einkum

byggt á því sem Klængs biskups er getib, því þar af er aubsætt

ab máldaginn er ekki eldri en frá hans tíma (1152— 1176),
en gæti verib frá tíma þorláks biskups hins helga, en traublega

Brands þórarinssonar á Húsafelli hefi eg ekki fundib ab

getib sé, og er þab eitt til marks um, ab hann hafi traublega
verib á h'fi um 1200 eba framyfir þab, þegar mestar sögur gánga
úr Borgarfirbi. þab er aubsætt á máldaganum ,

ab hann hefir

átt ættfólk ekki allfátt, og sonu fleiri en einn, sem þá hafa verib

úngir er máldaginn var settr; en hvort sú l^órarinn prestr Brands-

son, sem getib er í einni af skrám þeim er fylgja Reykholts

máldaga og er ritub um 1220— 1224, hafi verib einn af sonum

þessa Brands, þori eg ekki um ab segja ;
ab tímanum

til,
nöfnum

og bústab, getr þab verib allsennilegt.

Uiisa fell.

Sa er kirkio maldage at husa felle . at Brandr f)orarin[s] son

leggr þar til kirkio hiisafells land. oc annatland. erþarfylgir.

með lands nytiom ollom. þeim er þar fylgia.

þar scolo fyigia flmm kyr oc þrir tigir a . oc hundrat fiog-

orra alna aura i hus bunaþe oc busgognom.

þar scal avallt vera heimil[i]s prestr. þar scal syngia otto

söng oc messo^ hvern helgan dag. oc hvern dag scal þar

messo syngia er .ix. lectior ero i otto söng. þar scal syngia

messo fosto dag hvern oc sælo daga alla. annan hvarn dag

ymb iola fosto . en hvern dag vm langa fosto . en ef helgan

íny, sem hefir verif a pví bréfi, er hann hefir rita& eplir: ^^concordat

presens copia cnni suo vero originali sig-illato, quod Ego Christofíerus

Hipstede ,
Publicus Apostolica auctoritate et a Judice Camere Jmperialis

approbatus Notarius ,
hoc manus meæ scripto attestor. Originale extat C.

4. N. 15" (/>.
c. Caps. iv, Nr. 15, sem er merki frttmritsins frá Hrimum).

i) annan {p. e. annan hvern) ritað- fyrst i D 12, en dregi^y siíTan

út aptr.
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dag missir tiþa. þa scal veita þurfa monnom i þriii mal.

þar scal lios brenna i kirkio fra CDario messo enne fyrre .

fyre hvern lielgan dag til Micaels messo. en hveria nott fra

þvi vnz Hþr paska viko.

Klængr biskiip lofaþe at grafa þar at kirkio heima menn .

þa er þar andasc.

þar scal fylgia kvenngiidr omage avallt kirkio fiam þessom .

sa er brandr þorarins son' vil tii taka or sino kyne . eþa synir

hans. En Brandr þ[orarins] s[onJ scal varðveita kirkio fe þesse

meþan hann viil. en þa synir hans meþan þeir viha. talía þeir

mann til varþveizlo ef þeir vilia fra raþasc . en ef þeir eigo

eige erfmgia þa er forraþ kimne. þa scal taka mann til or

kyne þeirra. at varþveita kirkio fen . þann er biscope þicir vel

til fallinn . þeim er fyrir raþe i Skala hollte. En sa scal abyrgi-

asc kirkio oc biming hennar allan við ellde oc ollom scoþom.
er kirkio fe varþveitir^.

38. [1173].

IfRÉF EYSTEINS ERKIBISKUPS til biskupa á íslandi og höfðíngja

og allrar alþýðu, um siðferðisbót, og um að leiðrétta afgjörðir

við konúng í Noregi og landslýð hans, og um að kjósa biskup

að Skálaholti í stað Klængs biskups.

Húiigrvaka segir svo frá, ab þegar Klæng biskup tók ab

mæba bæbi elli og vanheilsa, þá sendi hann utan bréf sín til

Eysteins erkibiskups, og bab hann leyfis, ab hann skyldi ná af

hendi ab selja lands fjölskyldir biskupsdóms síns
, og ab taka

annan til biskups í stabinn, eptir dæmum Gizurar biskups. En

þau orb komu aptr frá erkibiskupi, ab í hans leyfi skyldi biskup

kjósa og senda utan
,

en Klængr skyldi halda upp tíbagjörb og

kenníngu meban hann væri til fær, þótt hann væri eigi fær til

yfirferbar (Húngrv. kap. 19
;

sbr. þorl. s. kap. 9). þab mun
vera óefab, ab svar Eysteins erkibiskups, sem Húngrvaka getr

um, muni vera bréf þab sem hér fylgir eptir, og er þá efni þess

nokkub fegrab í Húngrvöku. Bréf þetta hlýtr þá ab hkindum

i) þo. s., D12.

2) hér er bætt vib í máldagabókinni virbíngu á ymsu fé, búslutura,

bókum ok öibru, Jiegar „sira Amundi" skilabi

jiab ýngra.
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ab vera ritab 1173, því 1174 fór Klængr biskup til al|jíngis, og

þá kaus hann þorlák þórhallsson ábóta í Veri (þorlák hinn

helga) til biskups ab Skálaholti ;
Finnr biskup hefir heimfært þab

til 117(i (Hist. Eccl. IV. ^., í bréfaregistrinu), en þar er mart á

móti, og einkum þab ,
ab þá var fiorkíkr kosinn fyrir tveim

árum, og erkibiskup hefbi þá orbib ab vera búinn ab frétta um
kosníng hans.

Bréfib er prentab hér eptir skinnbókinni Nr. i 86 í 4to í safni

Arna Magnússonar, og er þab nú hin eina afskript þess. sem vér

vitum til vera í fornum handritum. Finnr biskup hefir haft forna

afskript á pappír, sem hann ætlar vera tekna eptir þessari hinni

sömu skinnbók. Hún er í minnsta fjögra blaba broti meb skýrri
settletrs hendi, en aUmjög bundinni, 23 línur á blabsíbu, og er

ritub seint á íðdu öld, um eba eptir 1480. þar er ritab í

heilum Hnum en ekki í dálkum, og eru fyrirsagnir meb raubu

letri, en upphafsstafir meb ymsum htum og þó ekki stórir. Bókin

er nii alls 128 blabsíbur, og verbr ekki séb ab hún hafi nokkurn-

tíma stærri verib. A henni er ritab þetta: 1) um skriptir og

yfirbót synda, bls. 1— 8, og er þar skýrskotab til meistara

Kemundus (Raimundus de Penna Forti frá byrjun þrettándu

aldar) , og kirkjufebranna Augustinus og Chrysostomus ;
— 2)

Kristinréttr Arna biskups (bls. 8—64); — 3) Bréf Vilhjálms
kardínala um helgidagavinnur 17. August 1247 (bls. 64—66);— 4) Bob Magnús biskups Gizurarsonar (1224) um messu-

þjónustu (bls. 66—68); — 5) Statúta Jóns biskups í Skálholti

(sem þar er eignub Gyrb í fyrirsögninni) um skírnarkatla og
krismaker o. s. frv. í synodo í Skálholti in crastino Jacobi (bls.

68—69); — 6) Bob Arna biskups þorlákssonar (1270), sem

samþykkir skipanir Magnús biskups Gizurarsonar um föstur o.
fl.,

bls. 69—73 ;
—

þar vib er tengt 7) iir statútu Jóns biskups Hall-

dórssonar (1326) um bannssakir, bls. 73—87; — 8) Statuta

Eihfs erkibiskups ,
sem Jón biskup í Skálholti stabfestir

,
um

sálumessur eptir biskup andaban o. s. frv.
,

bls. 87—92
;
—

9) Bob um þab, hverjar konur óskyldar eba skyldar ab eigi má
taka, bls. 92; — 10} Statuta Gyrbs biskups (1359) um

lýsitolla,
bls. 93—94; — 11) Statuta Páls erkibiskups (1336—1346) um
tníarjátníng , töfra, okr o. fl.

,
bls. 94— 103; — 12) Statuta

Eihfs erkibiskups (1320) um stabfestíng setnínga hinna fyrri

biskupa um trána, o. s. frv.
,

bls. 103— 104; — 13) Statuta

Jóns biskups í Skálholti um friHur presta, o.
fl.,

bls. 104—106;— 14) Statuta Jóns Skálholtsbiskups um skírnarkatla o. s. frv.

(önnur en Nr. 5 hér á undan), bls. 106— 107; — 15) Greinir

nokkrar úr statutu Eihfs erkibiskups (1320) um kirkjuþjónustu
o.

fl., bls. 107—109; — 16) Bréf Eireks erkibiskups til bisk-

upa á íslandi, þorláks og Brands (1190), um hjúskap, athæfi

kennimanna o. fl.
,

bls. 109—114; — 17) Bréf Eysteins
erkibiskups, til biskupa, höfbíngja og ahrar alþýbu á Islandi,

þaber hér fylgir eptir (1173), bls. 114— 118; — 18) Statuta



220 BRÉF EYSTEINS ERKIBISKUPS. 1173.

Eysteins erkibiskups (1176), iim þyrmslur kirkna o. s. frv., bls.

118-— 122; —
19) Úr statutu Eysteins erkibiskups, um þá er

konur taka meb herfángi, bls. 122; —
20) Bréf Eysteins erki-

biskups til þorláks biskups og nokkurra höfbíngja á Islandi

(1180), um vandlætmg, bls. 122—125; — 21) Bréf Eysteins

erkibiskups til þorláks biskups og lærbra manna og ólærfera á

íslandi (1179), um undirtekt þeirra vi& bobskap bískups, bls. 125
—126

;
— 22) Bréf Eiríks erkibiskups til biskupa á íslandi,

Brands og þorláks, og Jóns Loptssonar (1190) um brot a kirkju-

frib o. fl.
,

bls. 126—128. — þar eptir er hálf blabsíba aub,

og er þab seinast í bókinni, svo ab hér hefir aldrei meira

ritab verib.

Handrit þetta hefir verib úr Borgarfirbi, svo sem sýnir þessi

grein ,
sem ritub er á saurblab aptast í bókinni : „þetta kuer a

Wermuþdur] Kietel son en eingeti anar huor sem þab banar.

Og til merkess mitt nafn hier undc[r] skrifad Anno 1688.

Wermundur Kietel son m. e. h." f>essi Vermundr ætla eg
eflaust hafi verib kominn af Vermundi Kolbeinssyni ,

sem bjó á

Hvanneyri í Andakíl um mibja fimtándu öld og hafbi sýslu um
BorgarjQörb. Af Vermundi Ketilssyni fékk Páll lögmabr Vídalín

handrit þetta, en Arni aptr af PáH logmanni (1707), og kom

þab til hans frá íslandi meb Raben admiral og stiptamtmanni 1720.

þab mun lýsa sér smásaman í safni þessu, ab embættis-

bréf erkibiskupa og skipanir hafa öU verib ritub á latínu upp-

haflega, en íslenzkub síbar, eptir ab þau voru komin iit til Is-

lands. J>etta er bæbi ebhlegt í sjálfu sér, og samkvæmt kirkj-

unnar regkim á þeim tímum
, og þar af verbr þab skiljanlegt,

ab bréf þessi finnast nú ekki nema í íslenzkum handritum, þegar
frumritin sjálf og bréfabækrnar eru tapabar. þab cr og aubsætt

á þessu bréfi Eysteins ,
ab þab muni ekki vera frumrit svo sem

þab er hér, heldr útleggíng , og þó ekki heldr frumrit útlegg-

íngar ,
heldr ritab eptir öbru fornu handriti

,
sem afskrifarinn

hefir átt bágt meb ab lesa, svosem einkum má sjá seint í bréf-

inu, þar sem hann lætr Klæng biskup vanta timjöb og malt",

og sömuleibis af ymsum fornlegum orbatiltækjum ;
en þó svo

sé, þá er samt sýnilegt ab bréfib muni hérumbil halda sér og
vera eigi stórum úr lagi fært, en stafsetníngin er frá ti'ma

skinnbókarinnar ab mestu, og læt eg hana þó halda sér.

Finnr biskup hefir látib prenta bréf þetta meb latínskri útlegg-

íngu í kirkjusögu sinni (Hist. eccl. Island. I, 236—239) eptir fornri

pappírsafskript ,
sem ábr var getib. Orbamun þann sem ber á

milH ])ótti mér ekki vert ab tilfæra, þareb hann er hvorki

mikilvægr í sjálfu sér, og þarmeb augljóslega sprottinn af mis-

ritan eba raungum lestri.
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Eyfsteinn]' erki biskiip . sender kvediv. bisknpum oi Js-

lande og so ollnm odrum agætis monnum . og allri alþydv.

Guds og sina. Eg veitt at ydur mon kvnnigt vera. at ek ríi

ydvars mals at gœta [tilj vardveislv af gvdz alíV . og vere mer

fagnadur di. ef ek gæta so til gætt at gudi þætti vel. og oss

væri ollvm gagn j. En þott ydur þike sem bardagi hafe verit

nv vm brider lengi ca landi ydrv. þa fylger þo miskvn

gudz bardaga þuiat frekare cr ydur tilgiorningr^ vit gvd .

en bans hefnd se vit ydur. Yeitt ek at íiolldj er godra

manna ca landi ydrv. og þo at þeir villde vel vm sinn

hag vera. þa med þvi. at eigi verdur þessa heims grein

gior medal ens goda og ilia. þa giallda-* idolega. marger

goder ens jUa. og eins dalegs vm þessa beims ai föll. Mier

er þat lil eyrna komit. at bier sitia svmer þeir menn er kenne

menn bafa bart. svmasert. en svma drepit. svmer bafa konvr

sinar latit. ok borkonur under þær tekit . svmer hafa hvarar-

tveggiu-* . jnan hus [med] sier og hfa so ogæ.zskv hfe . er aUa

kristna menn dregur til synda. En ef biskupar vilia shk mal

refssa. og draga menn fra eilifum dauda. þa skal þat fremd

þikia at haUda kappe vid þa. og lata eigi af orade sakazt. En

iivorke er rett trva ne kristne. og eigi þav verk er til bialpar

mecgi draga. nema sönn trv bve vnder. Nv veitt eg. at þat

mvnv aher seigia. er at ero spurder. at relta kristne fae. En
hverr er sa. er þvi tryde . at epter god verk. skyllde eilifan

fagnad taka. En epter jll verck eUd brennanda. ok kvol eilifa.

at bann skyUde eigi hirtast orada sinna . ef hann vere ol minntur

vm þav verk er til eilifs dauda draga. med þui at engi mvnde

kaupa allrar veraUdar Riki . er eigi mætti þola eins dægvrs
kvol j helvitis pisivm. Nu verdur fyri þui^ sia Ogipta. so

i) St' eir''s e'bps (= statutum Eiriks erkibiskups) fyrirsögn í skinn-

bókinni meiT rauOu letri. Vp'phafsordrii) i skinnb. er Eyr. og hefir þar
veriiT œtlazt til aíT lesa j^Eyrikr" , en par þarf ekki aiT eyú'a or<tum að'

hversu rángt petta er, þar sem Eiríkr varií' erkibiskvp 1188, en Klœngr

biskup anda<Tist 28. Febr. 1176 (Búngrv. kap. 19). Villan er komin

af j.vi, aiT upphaflega hefir sta0^i& E. einúngis, en á öitrum stö&um Eyr.,

fiar sem átti aií' vera Eiríkr, og hefir svo ritarinn haldiit aiT allstaiTar

œtti aú standa sama nafnið.

2) til giornings, fkb. 3) gialldi, skb.

4) hvorrartveggiu, skb. 5) at, 6. v. skb.
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lengi OL landi ydrv. at þeir bera hofdingia nofn hier er sliiív

fylgia . svmer lærder. en svmer olærder. Nv líann eg raarga

at nefna. þa er j storglæpvm standa. En ek vil en eigi hropa

þa at sinne fyri alþydv. En þo vil eg vanda ydvarn eigi lengiir

bera . þviat mer er nu glæpm* manna líunnr. og so nofn þeirra

kvnnig er giortt hafa. Nu kenne menn aller. þeir sem menn
hafa drepit. þa fyribyd ek þeim Guds þionostv giord. fra hinne

fystu uigslu til ennar efstu. og framleidis fyribyd ek olUim

ken[n]e monnum soknar mal. ai hendur sier at taka nema or-

vðssum frændvm sinvm . eda börnvm . födvr lausvm . eda konum

verndarlausum . og þo felausvm. og fyri gudz saker. og til

enskis anars hlutar. hvatke^ er ai f^z . þviat þat er j mote

gudj . og helgvm settningvm at annann veg se . og hefer margur
madur hier med slikvm sveitar dratt og of kappi lifit lalid

bæde þessa heims og anars. og skylde uit slika hluti kenne

menn miok varast. þviat at þeir eiga micla vægd vit olærda

menn at hafa. og so aller menn vit þa og þvi meira vandræde

er epter þat gengur. ef þeim verdur misþyrmt^ . þeim mvn
meir'^ skyildv kenne menn vit sia til slikts at haga er hvorum-

tveggia ma koma til eilifra meina . þviat hverr er sa
j gudz

banne og papans er misþyrmer kenne manni med heiptugri

hendi. og ma hvergi lavsn taka vm drap. eda afhpg^g] ken[n]e

manz eda mungs"^ . nema þar sem papinn er . en af oss fyri

sar og lost. eda bardaga. Nv sitia þeir menn hier med ydur

j slikvm navdvm og lata sem ecki varde. Nv stefne ek þier

og ollvm þeim vtan . er j banne ero . fyri þessar saker er nu

hefi eg tint. og fyribyd ek'' monnum at vera vit þa samvistvm

at sama bordé*^ . eda at kirkiv med þeim at vera. eda heilsa

þeim. fyri vtan þa. er þeir ero flutter til lausnar. En ef menn

vilia þra sitt vit leggia. og vilia hehdur j banne vera. en

lavsn taka. þa ero bæde þeir er fyrst hafa til verkast. og so

hiner er netiast sidan j bande med þeim . af samuist þeirra.

þa ero aller j einv banne vpp fra olafs . CDesso deigi. þeim at

næstur er. epter þat missere er [þessor bodord"^ hafa flvtt

verit vm landit jnan . ef eigi uilia menn vikiast til hialprada

i) hv°ke, skinnb. 2) púnktinum er vi^ bætt.

3) hér setr skb. púnkt. 4)
= múnks. 5) e^ (er), skb.

0) bo"bor"be, skb. 7) frá [þessvm boíor^vm, skb.
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þessara. þeir sem blutt eiga þessa mals. þa af hlydne þeirre

er biskiipar eigv at veita. byd ek þeim af giidz alfv at þeir

letti allri þionustu giord er byriar uigslu þeirra. sidan sia

Olafs messa lidur. er nv nefnda ek. En ef þeir mecgv eigi

at þvi dveiiazt fyri beimskra manna d'i ganga^ . sæke di kon-

ungs fvnd og uorn. En ef menn vilia til beilræda vikia þa

lækned mal ydvart vit gud . j þann veg sem nv er mæltt bæde

vm þyrmslvr. og misþyrmsl[u]r. vit kenne menn. og so vm bor-

doma þeir menn er j þvi ero bundner. So og þat sem þier

bafit af giortt vit konunginn. og vit landz lyd bans. þa leid-

rettist þat vit bann. þott marger verde vit botina skipazt. þar

sem faer hafa misgiort. biskups kosningi og^ . ef þier uilit ríx

beilv rade standa. þa frestid eigi og latid hann vtan koma at

svmri at uisu. þui bæde þrotar klæng biskup [mod og matt^ .

og skulvt þier ecki lengur þar ætla til þionustvgiordar. En

þier siaet van[d]lega fyri kostninge ydrum. [at taka] þann til

bofdingia er þier ætlid hellzt mvnv salv ydvare vilia til gudz

styra hvatke^ er þeir leggia j mote heilrædom bans er mis-

verka bitta. Valete.

39. 24. Marts 1174. i Niðarósi.

Magnús Eblíngsson Noregskonúngr leggr sig og ríki sitt undir

vald og vernd bins belga Ólafs konúngs æfinlega, og heitir

Eysteini erkibiskupi og kirkjunni í Noregi miklum réttindum;

þar á meðal, að Niðaróskirkja megi hafa toU af einu skipi

árlega, og láta flytja þrjátigi lestir mjöls til íslands.

þetta bréf kemr aí) vísu ekki íslandi vib nema ab litlum

hluta, en þab er svo merkilegt í sjálfu sér, aí) vert er ab prenta

þab hér í heilu lagi, og segja stuttlega hvernig á,]:)ví stendr.

Eptir andlát Jóns Birgissonar erkibiskups í Nifearósi, 24. Febr.

11 57, var kosinn Eysteinn Erlendsson, og vígbr 1161. Eysteinn

i) venjuleíjra vœri: ágang eiTa ágangi, en hér gœti veriiThaft ágSingdLr

— áganga af pvi i latinska frumritinu hefð'i stað'iir propter insultus.

2) púnktrinn er hér fluttr aptr fyrir oribiib, en í skb. er hann fyrir framan.

3) frá [ míöd z maltt, skb. 4) hv°ke, skinnb.



224 UM RÉTTINDI ERKISTÓLSINS í NIÐARÓSI. 1174.

var kominn í fö(jiirætt af bróbiirsyni Gubrúnar Ósyífrsdóttur.

Ulfi Óspakssyni, þeim er bezt fylgt)i Haraldi Sigurbarsyni

Noregskonúngi og var stallari og svili hans (Úlfr Óspaksson -j-

1066 — Jón sterki — Erlendr hímaldi — Eysteinn erkibiskup) ;

en í mófcurætt var hann kominn af Arnmæ()h'ngum. Hann hafí)i

ábr veri^ kapellán ínga konúngs, og þekkti því vel til aUra stjórn-

armála ríkisins, en þarabauki var hann í frændsemi eba tengdum
vib alla mestu höf&íngja í þrændalögum, og sjálfr skörúngr hinn

mesti
,

. var hann því rétt sem kjörinn til ab grundvalla veldi

kirkjunnar og erkistólsins í Nibarósi. þetta gjörbi hann og

frýjulaust, svo ab stólhnn bar hans menjar jafnan síban, og mart

var annab sem hann afrekabi, því hann hefir verib einhver merk-

astr alh'a erkibiskupa í Nibarósi. Hann fékk hækkab gjöld erki-

biskups af þrændalögum um helmíng, hann stofnabi byggíng
abalkirkiunnar í Nibarósi, og í bréfi því sem hér fy]gir eptir fær

hann konúnginn til ab játast undir fyrir sjálfan sig og alla sma

eptirkomendr, ab taka ríki sitt og kórónu svosem til lens af Ólafi

hinum helga, en þareb erkibiskupinn rébi fyrir hinum æbsta helgi-

dómi Ólafs, þá var þetta hib sama sem ab gefa sig undir full

umráb erkibiskupanna og umsjón, svo ab meb þessu bréfi varb

erkibiskup í raun og veru æbsti stjórnari ríkisins í Noregi bæbi

í andlegum og Hkamlegum efnum.

Erhngr jarl hinn skakki átti Kristmu, dóttur Sigurbar Jór-

salafara, og meb henni son, sem Magnús hét. "þegar alhr synir

Haralds gilla voru daubir, þá felldi Erlíngr jarl Hákon herbi-

breib, son Sigurbar munns (1162), og skömmu síbar Sigurb bróbur

hans
,

Markúsfóstra. þá vildi Erh'ngr láta taka til konúngs

Magnús son sinn, sem þá var barn ab aldri, og þareb hann var

ekki til fulhiustu svo borinn til ríkis sem vera skyldi, er hann

var ekki konímgborinn í fóburætt, þá vildi jarhnn bæta þab

upp meb því ab láta krýna hann til konúngs ; trúbi hann því, ab ef

svo væri gjört mnndi enginn þaban frá kalla til ríkis í hendr honum
;

en sd trú brást, því tuttugu árum síbar felldi Sverrir konúngr
hann frá ríki og lífi. Um haustib 1163 vígbi Eysteinn erki-

biskup Brand Sæmundarson til Hóla á Maríumessu hina síbari

(8. Septbr., eba sem þá var 17. sunnud. eptir Trinitatis
; Húngrv.

kap. 18) og var hann í Noregi um vetrinn; þá var þar og Jón

Loptsson frá Odda, sonr Lopts prests Sæmundarsonar hins fróba

og þóru, dóttur Magnús konúngs berfætta. þá tók konúngsættin
vib frændsemi Jóns, og var hann mikils metinn. þab sama haust

kom Stephán legáti af páfagarbi til Noregs, og hefir þá um
vetrinn verib samib um krýníngu hins únga konúngs, og hver

lofab ab styrkja annan, erkibiskup og Erh'ngr skakki
;

en sum-

arib eptir, 1164, var Magnús konúngr ErHngsson kórónabr í Björg-
vin

, og eru alhr um þab samdóma
,

ab þá muni hafa gjörzt sá

máldagi, mihi ErHngs konúngs vegna, og erkibiskups kirkjunnar

vegna, sem hér er í bréfinu, en konúngr var þá barn ab aldri,

atta vetra einna. Konúngsvígslan fiír fram í Björgvin sumarib
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1164 meb mikilli vifchöfn; þar var vibstaddr Brandr Hólabiskup
og Jón Loptsson, og fóru síban út til íslands. Róstusamt var

þó í Noregi ,
ab konúngr væri vígbr ,

en mefe rábum og harb-

fengi Erh'ngs og fylgi erkibiskups og höfbíngja urbu alHr flokkar

undan ab láta. Um vetrinn 1174 kom upp flokkr í Vík austr,
sem haíbi til foríngja Eystein meyhi, er kallabist sonr Eysteins
Haraldssonar gilla. Sá flokkr var snemma harbsnúinn og hvatr

til hrybjuverka, og átti þó í upphafi vib ramman reip ab draga;
þab var fíokkr Birkibeina. þegar Magnús konúngr bjóst á móti

þessum flokki um vorib 1174, var hann 18 vetra gamall, þá
mun hann hafa hlotib ab stabfesta krýníngarmáldaga sinn, til þess
ab vinna hylU erkibiskups og hbveizki

, og látib gjöra bref þab
er hér fylgir eptir. Eysteinn meyla varb ekki lánggæbr, en

eptir hann gjörbist Sverrir foríngi Birkibeina, hann felldi Erlíng
jarl og Magnús konúng son hans, og stríddi síban alla æfi til ab

ná aptr fullu valdi undir konúngdóminn, því er afsalab var meb
þessu bréfi.

Ekki vita menn nú til frumrits af bréfi þessu , og er ein

afskript, sem allar abrar eru komnar frú. þessi afskript er meb
hendi Arilds Hvítfelds, hins danska sagnaritara, en ekki Barthohns,
í bók í safni Arna Magnússonar Nr. 22 b. FoL (^^Adversaria

Hvitfeldiana"), bls. 100— 101; frá þessari eru sprottnar abrar : 1) meb
hendi Arna Magnússonar í safni hans af norskum bréfa-afskriptum

(Apogr. chart. Nr. 3);
—

2) meb hendi Jóns Marteinssonar og
leibréttíngum Langebeks, í Leyndarskjalasafninu (Langeb. Diplo-
matar. vib ár 1164. 24. Marts) ;

—
3) í safni eptir Foss í

konúngsins miklu bókhlöbu, Gaml. kgl. Saml. Nr. 2848.
4to.,

og er þar bæbi sleppt miklu úr bréfinu og hitt óáreibanlegt.
Prentab er bref þetta í Suhms og Schönings Forbedringer

i den gamle danske og norske Historie. Khavn. 1757. 4to.

bls. 428 athgr. y ;
— Thorkelins Diplomatar. Arnamagn. il,

8—10 (^^ex apogr. A. Magn, Nr. 3") ;
—

Norges gamle Love
I,

442—444. — Ágrip í Werlauflfs Anecdoton Hist. Sverr. reg.
illustr. Hafn. 1815. 8vo. formáL bls. XIII. Sbr. Torfæus Hist.

Norveg. iii, 567; Munch. Det norske Folks Hist. ii. 1, 926—939 ; II. 2
,

186
; Keyser. Den norske Kirkes Historie i,

238—246.

þab hefir valdib miklum efasemdum, ab í bréfi þessu sjálfu

stendr, ab þab sé gefib á páskadegi, en í nibrlaginu stendr dag-

setníng MCCLXXVI. X. kal. Aprihs, þ. e. 23. Marts 1276; væri

þab, ef allt væri rétt, ríimum hundrab árum seinna
, og nær

hálfum mánubi fyrir páska á því ári sem bréfib ætti ab vera

útgefib á. þessi dagsetníng getr meb engu móti komizt heim,
og hafa margir getib til ýmislega, hvernig þessu yrbi komib í

lag; getgáta Árna Magnússonar er ab minni ætlan heppilegust,

og fer hann um þab þessum orbum (á blabi sem fylgir afskript
hans: Nr. 3). j^Ars tale^ er rangt, ii a'b vera CD C . . .

—
Brefe^ er ut gefi'b ii paskadag, sem af þvi sialfu er a'b ra'ba.

15
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Nu voru paskar um alla tib Magnuss Erlingssonar (fra 1164
til 1184) alldri x. kal. Aprilis ebv 23. Martii. Anno 1163

voru paskar IX. kal. Apr. e^ur 24. Martii. psib ar kan ecki

brefi'b daterab a'b vera. þvi Magnus var þa barn, og sier eigi

cinhlytur, til me'b ecki eh |)a Corona()ur, \)ab skec)i ii ali'bnu

sumre 1164. Anno 1174 voru aptur paskar 24. Martii, þa ætla

eg brefi.'b muni datera'b, og muni arstale^ vera eiga: CDCLXXIV.
IX. kal. Aprilis. Um alla tib Magnusar voru ecki paskar i

Martio nema
1168. 31. Martii, o: n. kal. Apr.
1171. 28. Martii, o: V. kal. April.

1174. 24. Martii, o: ix. kal. April.

1182. 28. Martii, o. Y. kal. April.

Um þetta leiti 1174 hofust Birkebeinar me^ Eysteine. Er so

hkast a'b Magnus konungur hafi ingeinge'b þetta til a^ fii Eystein

Erkibiskup þess fastara i fylge meb sier."

Bréfib er hér prentab eptir afskript Hvítfeldar C^J^ og meb
samanburbi vib afskript Árna C^J, Jóns Marteinssonar í Lange-
beks safni (MJ^ Foss (FJ á stöku stab, og Schönings útgáfu (SJ.

Privilegium et iiiramentum Regis Magni qui primus coronatus

Nidrosiæ'.

Magnus dei gracia rex Norwegie . Augustino- eadem gracia

Throndensium archiepiscopo . apostoHce sedis legato . et uni-

uersis episcopis . clero et omni populo per Norwegiam con-

slitutis salutem.

Quoniam^ communicato sapienciorum consiHo dominatum

et diadema regni huius . inuocato spiritu sancto . vestre manus

imposicione . reuerende pater Augustine . de manu domini sus-

cepimus. expedit. ut quo potentatus sublimior. quo libertas

imperandi maior. eo in omnibus moribus et vita conformer

humiUor. et erga deum. dominum dominancium (per quem

reges regnant) me debiti famulatus obsequio perpetuo deuo-

ueam et confliem-* obhgacius. cui seruire regnare est . cuius

i) þessi fyrirsögn er í FI, en A hefir enga. — Utanmáls i H stendr

jietta: Transcriptum de subiectione regni Norw(egici) corone facta beato

Olavo et Ecclesie Nidrosiensi per regem magnum primum coronatum.

2) Augustino , j).
e. Eysteini, og svo kallar Pjó&rekr múnkr hann á

latínu: Augustinus.

3) jessíi or<H og héTan frá sleppir F, allt a& orð'unum: et adiutus sum.

4) pannig H ',
Arni getr til a& lesa eigi consecremj — con . . . ., M.
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seriiitus summa computanda ingenuitas. Subtilius itaque con-

sideranti quantum sit quod suscepimus. liquide' perspiciendum

occurrit. ut quamquam precellens dignitas in nomine . nec

minus ardua grauitas conuincitur in pondere. In regno quidem^

nihil aliud ad mentis usum quam liic unicus fructus excrescit.

ut sub regali virga cum virtutis prestancia. equitatis seruato

moderamine. ei complaceat. qui. suimet testimonio. uia ueritas

et uita comprobatur. Igitur in tantis et tam arduis iam a

teneris annis exequendis negociis . quia debilis redditur humana

infirmitas. cum non sit potestas nisi a deo"^ ipsum in auxilium

inuoco . ipsum cooperatorem exposco . ut inter hujusmodi

timiditatis"^ procellas cum Dauid. quem dominus. cuius vie

misericordia'^ et veritas [de p'fetantes^ accepit^. et postmodum®

regem inunxit. exuUando possim canere. dominus adiutor

meus [et protector meus^. et in ipso sperauit'^ cor meum^'.

et adiutus sum. Deo namque'^ in hac'-^ die gloriose resur-

reccionis me cum regno in perpetuum et glorioso martyri regi

Olao'^. cui'-'' integraliter speciali deuocione secundo post

dominum. regnum assigno Norwegie. et huic regno. quantum
deo placuerit. velut eiusdem gloriosi martyrispossessioni here-

ditarie . sub eius dominio . [tamquam suus vicarius et ab eo

tenens presidebo*^. Porro quoniam'^ prefatus martyr pro

lege dei sui. pro salute subiectorum. pro presentis regni con-

seruacione^® intrepidus inimicis*^ occurrit. et non dubitans

manibus tradi nocentum. presens regnum sui preciosi sang-

i) liqiiido, M. 2) „intellige : siquidem", A utanmáls.

3) domino, M. 4) timiditatum, M.

5) pannig eptir getgátu Arna utanmáls i A; imá, H, (MJi Uklega

misrilaór fyrir mia (= misericordia).

e) l>ann. H og A; postferentes, M.

7) frá [ periculis excepit, S. ») in, b. v. M.

9) frá
[

sl. M. 10) sperabit, M. n) frá [ sl. 5.

12) sl. F, og byrjar svo rétt eptir upphaf bréfsins: Deo in hoc die

gloi'iosæ, 0. s. frv. 1») hoc, F, S.

14) hér hefir Arni saknað' nokkurra ortfa
^
sem kynni vera tír fallin,

og setr hann utanmúls i A: adde: ....

15) sl. F. 10) possidebo, F. ir) quemadmodum, F.

18) consecratione, S. lo) sl. S; injuriis, F,

15*
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uinis efíusione consecrauit. eius cupiens . sicut in regno suc-

cessor. sic et. in quantum vires suppetunt. adiutus a deo et

ab eodem martyre. sic^ quoque Yirtutum imitator^. quecunque

me vocauerit necessitas . tribulacio siue angustia. pro lege et

iusticia tenenda. pro patria tamquam sancti Olaui possessione

tuenda. [diuina-'* et eius-^ tutus immunitate"^. adcertamen. ipso

[pro duce''' tamquam eius miles et in suis castris pugnaturus .

intrepidus accedam . et si consistant aduersum me castra. non

timebit cor meum.

In perpetue quoque subieccionis testimonium. hoc pro

me et pro omnibus meis^ cathoiicis successoribus priuilegium

huic metropolitane ecciesie concedo et literis meis sigillatis

confirmo. ut post vocacionem meam regale diadema et meum ,

quod hodierna die sacro altari in coníirmacionem" oífero . et

omnium mihi -succedencium . presenti delegetur ecclesie.

Preterea in reuerenciam beati martyris . singulis annis pre-

senti ecclesie unius nauis vectigalia concedimus . et. xxx.

lest^ farine ad Islandiam transferendas. si huius^<^ prouincie

paciatur ubertas . nec ab aliis eadem penitus excludatur Ucencia.

His addimus. quod quicunque pecierit hanc ecclesiam

oraturus vel eleemosynam oblaturus . tam aduene . quam in-

digene . etsi'^ pacis integritas regna [non federet'^ sed dis-

sensio distrahat^-^ pacifice^^ in pace suscipiantur et dimittan-

tur. Quod si quis eis iniurias vel opere aut consilio fraude

i) fieri, undir Jessu oriyi fyrir neían linuna i A, liklega af fyvi Árni

hefir imyndaiT sér, alT svo hepH átt aiT lesa.

a) fieri, 6. v. S. 3) clivino, A.

4) frá [ diuino et qui, S. 5) munimine, vill S.

6) produce, * einu oríTi, A, S. 7) sl. S.

s) pannig A og M ; confinacoem, H.

9) lastas, Langeb. yfir línunni i M.

10) corrige : hoc, utanmáls i A, meiT hendi Arna.

11) et si, JW.

12) frá [ f annig h fede'"t, fl; non sede't, A, og ritaíT ofan linu meiT

hendi Arna : corr. con (yfir non) og forte foederet {yfir sede't)j non sede-

ret, M; iJorte confæderet" (/>. e. non confoederet), S.

13) disf hac, H, M; i A ofan iinu meiX hendi Arna: corr. distrahat;

i útg. i Norg. </. L. er hér bœtt i orúinu hii, sem ekki er i H né A.

14) pacifici, M.
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et fmandis* vel aliis maligne moliatur aut rapinam arbitretur.

in tali opere ante arcliiepiscopum vel canonicos sancti Olaui

conuictum in perpetuum exulamus. et si lioc agens aut vul-

neretur^ aut mori detur . ei in cemiterio sepultura denegetur .

nec debet pro eo vel regi vel parentibus magis quam pro la-

trone-* aliqua exhiberi satisfaccio.

Preterea. sicut episcopalis ecclesia. et precipue hec me-

tropolitana. ceteras dignitate precellit. ita decens est. ut qui

in ea vel in eius cemiterio vel ictu vel sanguinis effusione aiteri

iniuriando deliquerit. maiori plectatur pena. Unde super hoc

iam determinatam vindictam et legibus confirmatam et annuo

et confirmo.

Sed quoniam regii interest officii semet ipsum bene vi-

uendi speculum exhibere ceteris . et non soluere legem . sed

implere. parui quidem^ est momenti^ hortari verbo* . quod

non confirmatur"^ exemplo . ammonitu vestro. reuerende pater

Augustine. firmiter deo uouendo promittimus. quod de terris

nostris et mansionibus plenas secundum deum amodo persolue-

mus decimas. Guriales quoque stipendiales . in quo episcopatu

certa^ natale conuersati fuerint^ . de suis stipendiis episcopo

ibidem constituto decimabunt. Quorum decime communiter

per episcopos distribuentur. Si vero ipsi vocati fuerint dum

stipendialiter regis adherent curie . in episcopali ecclesia debita

erit eis' ^^

sepultura.

Preterea dignitates et priuilegia. huic ecclesie propter

honorem pallii concessa et legibus confirmata. sciiicet'^ de

augmento equorum . et de farina ducenda. xxx. lest*^. et de

hereditate aduenarum clericorum. et preter hoc de eleccioni-

bus faciendis et ecclesiis disponendis . in quibus olim [regius

i) ()annig, eiTa rmandis (sinandis), ÍT; finandis (sinandis), A; fieandis

(tiranidis yfir línunni) , M; exfifa fyrir oriTinu i S
',

—' finandis = (me^)

sainníngum. 2) vulneratur, S. 3) latronis, M^ larrone, S.

4) (jmallem: siquidem", A utanmáls meT hendi Arna, og S i athgr.

5) metu, M. 0) þannig A', ifbo, H {liklega aflaga<T úr ubo).

7) confirmetur, S.

») pann. /i, A og M-, en i A er circa rilað' neifan undir m,e& hendi

Arna
; circa, S i alhyr, en certa * textanum.

9) ut, 6. 1;. M. 10) eis erit, 5.

n) sl. M. 12) last, M.
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consensiis^ abolitiis est et abiuratiis. scilicet [quod]- regibus

inrequisitis-^ . et episcopatus darentur et ecclesie. et reliqua

tunc concessa. in honorem dei et meiniet salutem hís Uteris

et annuo et confirmo.

Actum. ivicCLXXVi. x. kal. Apriiis-* in vestiario ecclesie

Nidrosiensis.

40. [uiii 11T6].

BoÐ [EYSTEINS] ERKIBISKUPS um þyrmslur iíirkna, klerka og

pálmara [í Noregi].

Eptir skinnbókinni úr Borgarfirbi frá hérumbil 1480, Nr.

186. 4to í safni Árna Magnússonar bls. 118—122 (sjá Nr. 38
ab framan) , og er þab prentaí) ábr eptir fornri skrá á pappír,
sem komin er frá ])essari hinni sömu bók, í Finn. Joh. Hist.

Eccl. Island.
l,
239—243. þaban er tekinn hér orbamunr CF).

Finnr biskup hefir heimfært þetta erkibiskupsbréf til fslands,

og fyrir þá sök mun þab ekki vera prentab í fornlagasafni Norb-
manna. þó ber bréfib þab sjálft meb sér, ab þab hefir verib

ætlab Noregi einúngis, en alls ekki íslandi, svosem þar er nefndr

^^erkibiskups stóU"
, jtfylkis kirkja", jjands koniíngr" o.

fl.,
sem

ab eins átti vib í Noregi. A íslandi hélzt og fullkominn lands-

fribr um þessar mundir. En bréfib er tekib hér vegna þess,

ab orbfæri \)ess bendir til ab þab sé snarab úr latínu, og ab sú

útleggíng sé samin á íslandi, enda er og alllíklegt, ab menn
hafi síbar heimfært þángab slík boborb erkibiskupa, sem hér eru

skipub, þegar svo bar undir.

Sannanir til þess, ab bob þetta sé frá Eysteini erkibiskupi,

og hérumbil frá 1176, eru ab vísu allveikar, en þó nokkrar; hefi

eg því í j)eirri grein haldib hinu sama og Finnr biskup setr.

Til ab eigna þab Eysteini er sú ástæba, ab þab stendr mebal

bréfa hans í handritinu, og ab setja aldr þess til hérumbil 1176
er allsennilegt, því þab er á þeim árum, þegar Birkibeinar gjörbu

i) frá [ regnis confessus, M.

2) adde : quod, A ntanmáls rnet hendi Jrna, oy S i athgr.

3) non (in yfir lin. me'& hendi Langeb.) requisitis, M-

4) lege IX. kal. April., Langebek utanmáls i M', QCLXXIV. IX. kaL Apr.,

getgála Arna Magnússonar (sjá hér aV framan bls. 225—226J; CDCLXIII.

)x. kal. Apr. , getgáta Werlauffs; CIQCLXXVI. X. kal. Aprilis, getgáta i

Norg. gl. Love 1, 442.
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einna mest hervirki
,

ábr en Sverrir tamdi þá , og kenndi þeim

reglulega hermennsku. þess má og geta, ab í Kristinrétti Sverris

koniings (j)g
Eiríks erkibiskups er svo ab orbi kvebib : ^jNú eru

þeir menn bannsettir, er raska helgum kirkjum ok kennimönnum"

(Norg. gamle Love l, 409); þab virbist benda
til, ab þá hafi

verib búib ab setja slík boborb sem hér standa.

vm gvdz rettv og rentu'.

Gvdz rettur er til þess . og aUra gvdz eyrindreka bodord

og sidur
j

olivm londvm . þar sem kristne er . at gvdz hus se

tignad og meire uægd vit þa stade borin. er sv þionusta er j

unnin er vier þiggivm eiliftt Hf af. helldur en öngvan stad

annan . hverr tign at ca er. Og heidnir menn . er j \iUv ero

staddir. hallda med þeirre virding sina blottstade. at þar skal

ongv granda j er j kemur. hvorke fiarhlvtvm ne mannj . ne

öngv kvikfe er j kirkivr flyr. og hefur adur mart storlect^ bann

Œi faret af papans hendi . og hverr papa endur nyiat eptir

annan. of sina daga og helldur-' þat enn. Og þo at folk j

landi þessv fyri ofrodleiks sakar. se bUndare . vm rad sitt.

helldur en fíestir menn adrir. þa skolo þeir þo þat vita med

sonnu at hverr þeirra er misþyrmir kirkiv fride hefir fyrir giort

hialp sinne eiiifri og salv sinne vit gud. og er hann j sonnv

banne fyrir gvdz dome . þott eigi sekist menn [ax. ai honum-*

sem hitt og at banne er lyst. Og nied þvi at leynt sar. ma

skiot[t] til spella koma. og so glæpur sa til eihfs. davda. at

eigi er opinberleg hirtting at. þa verdvm .ver og viUvm eptir

papa sendibodvm eigi^* eiga gvdi svor at ueita fyrir tion þeirra.

Og iatvm ver þvi opinberUga bann ai þa færa alla. þa menn

i) þessi fyrirsögn er í skinnbókinni meb raubu letri, og mun hún vera

samin af þeim sem ritabi bókina. Upphafsstafrinn er grænn , og dregib í

rautt, en sami stafr er ritabr utanmáls meb bleki, svo sem opt er vant;

er Ivdh gjört til þess, ab sýna hver upphafsstafr væri, því menn hafa síbar

dregib þá upp og ritab fyrirsagnir, en skilib eptir eybur fyrir því í fyrstu.

2) storlett, skinnb. ; storligt, F. 3) heldst, F.

4) frá [ á honum, F; or'd'in mumi vera hér nokku& afbökuiT, og mun

eiga ait lesa svo: Jiótt eigi sekist menn á honum ,
sem hinum

,
er at

banni er lýst.

er, F.
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er ran ueita kirkiv og kirkiv garde vigdiim . hiiert sem vr verdur

tekid. helgat. eda ohelgat. eda verdur madur ur^ dreiginn til

meins. med hvers ofride er þat verdur. ero allir þeir er rad-

ande ero. og \alldandi. ero j banne og eigi kirkiv græfir. eí'

þeir verda j þvi tecknir. fyr en þeir hafa lausn tekid. En ef

madur vill sinu niale til miskunar vikia sa er j sliktt hittir. þa

se þat upphaf hans yfir bota. at hann gangi eigi j kirkiv ne

[djrecke mungat. ne ete kiott fyr en hann take lavsn . bæde

at kennazt og so vit glæp sinn . og hann megi med slikri

aminning skunda til miskvnar at hann se eigi tyndur eiliflega.

þa er gud krefr hann andar. En med þvi at eigi ero allir

jafnnir mala uexttir. þa uerdur biskup at lida . sa er fundin[n]

verdur. sem hattur er cci völldvm þess er giorde. eda hverr

fyrir verdur skadanvm. eda med hverivm hætte þat fe var

fengit er j kirkivna kom. þviat rett feingit allt ca kirkian at

veria sem hvn ma. En þar sem þiofur berr jnn fola sinn^ . j

kirkiv. eda ofridar madr rans fe. þa ca ecki kirkian at skylld-

azt um vorn þess fiar ne vit hefnd þeim oa hendur er þat fe

tekr vr kirkiv. nema hann se þiofur. eda rans madr. En ef

sa kemur til sialfur er ca. eda sa er honum til handa viU taka

vr kirkiv . þa se þat cabyrgdar laust. En sa madr er brytur

kirkiv frid so. at hann vinnur þeim manni mein er þangat flyr

ca halld hennar . eda dregr ur kirkiv til meins . eda rænir þar

vr-^ hennar eigv . eda an[n]ars . þa skal fylgia þat til hefnda

vit hann med banninv at þa uij uetr , medan hann er j skript-

um . þa kome hann hvorke j þa kirkiv ne öngva adra . at vndir

þeirre kirkiun[n]e er. huort sem er erkibiskiips stoll er allar

hniga til. eda biskups stoll eiunhverr. at allar-* ero undir j þvi

Riki. eda fylkis kirkia er allar kappeliur hniga til j þvi fylke

sem biskups er skipon til . hlyde þo tidvm . so at hann stande

vti. En sv kirkia huerr. at hann skal eigi j koraa j þessare

tid. þa skal eigi skylld vera at veita hialp hans fiar hlvtvm.

En ef hann lætur þo þangat fara sina fiar hluti ai hennar valld

jn[n]an þessartidar. og verdur sa fiarhlutvr þadan vttekinn med

rane. en eigi annarz . þa se eigi heilog kristne^ skylld til at

ban[n]færa eptir þat mal. En ef madrenn sialfur. er j sokum

i) kyrkiu, 6. v. F. 2) sL F. s) kyrkiu, 6. v. F.

4) allir, F. 5) kyrkia, F.
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hefur verit vit ivirkivna. verdiir riavclstad[d]iir jn[n]an þessar* tidar.

þa slíai liirlíia- liver er liann sælíir . til skylidazt vit hans hialp .

sem hann hafe vit onga þeirra misgiort og refsing til leggia.

ef honum verdur þar misgrandat sem engi [se sðk'* oi hans

male . ef hann hefir skript tekit fyrir þann oveg sem hann

giorde fyr kirkivn[n]e. og heitir-* yíir bott. eda gere þat þa þegar

j þeirre. ef hann vill hialp af henne taka ef hann hetir eigi

fyr giortt. og feste med eide . þviat hvertvetna þar er madr

gengur til sætta uit kirkiv fridbrot skal uinna eid fyr en hans

mal se losat. at hann [skal sialfur eigi optar^ kirkiv frid briota.

og helldur forstödv ueita. slika er hann ma. vðda laust vit

sialfan sig. En ef hann ryfur eid sinn . med somu uerke . þa

se þat m erkibiskups vallde . eptir mala voxtvm . hvort hann

skal heima lausn taka. eda fara til papans. med riti biskups.

En lausn þessa mals allz . þa liggur ca papans vallde . huegi

litla hrid j skriptvm hefur verit vit hvern þann er til hans

miskvnar sœkir.

Eu þeir menn at misþyrma lærdvm monnum . mvnkvm .

eda kanvnkvm . lærdvm eda olærdvm . þeim at j hreinhfis bvnade

ero. áx likam sjalfra þeirra. þa se þeir j banne. En þa er

þeir koma til biskups lausnar þa skal biskup med þeim hætti

Uda lausnina. sem hann fm[n]ur vðld hvorstveggiahafa verit vm

mein þat sem j hefur giorst.

Sama mal er vm þa. er ræna þa menn. er taka staf og

skrep[p]v. og fara til Jorsala. eda til roms . eda til annara

heilagra stada utan landz . eda so jn[n]an landz til heilagra manna

þeirra er ver fagvm . eda^ dyrkvm af gudz alfv . ef þeir ero

eigi fvnir"^. og sannir at suikrædum vit. landz konung og hans

frid menn.

41. tum 1176J.

BoÐ [Eysteins] ERKiBiSKUPS um bannssakir á þeim er konur

taka að herfángi [í Noregi].

i) þeirrar, F. 2) kyrkian, F. 3) frá [
sök se, F.

4) heitit, F. 5) frá [ optar skal ei, jP.

tt) ok, F. 7)
= fundnirj fundnir, F.



234 UM KVENNARÁN. 1176.

þetta er ab líkindum brot eitt úr einhverri bofcorbaskrá

erkibiskups, svo sem nibrlagib sýnir, og er |)ab prentab hér, sem
hib fyrra hér næst á undan, eptir skinnbókinni Nr. 186. 4to. í

safni Arna Magnússonar, bls. 122 (sjá Nr. 38 og 40); þaí) er

og prentab ábr eptir fornu pappírshandriti, sem komib er frá

þessari hinni sömu bók, í Finn. Joh. Hist. Eccl. Island.
i,

243—244; orbamunr þaban er hér tilfærbr (F).
þab er varla efamál, ab þetta bob erkibiskups sé einnig

handa Norvegi, en ekki ætlab til íslands, og sé því síbar snarab

úr latínu á íslenzku. Ekki eru og heldr abrar sannanir fyrir

því, ab þab sé frá Eysteini erkibiskupi, en ab þab er mebal

bréfa hans í skinnbókinni
, og um ártal. þess er sama ab segja ;

hefi eg í þessu fyigt Finni biskupi, þareb eg veit eigi annab

réttara, og eg ætla þab á sennilegum rökum byggt; þab sannast

og á Kristinrétti Sverris konúngs og Eiríks erkibiskups, ab sh'kt

bob sem her er sett haíi þá vérib alkunnugt, þar sem segir:

(^^Nú eru þeir menn bannsettir, er) renna á hendr konum og
brjóta þær til svefnis" (Norg. gamle Love

I, 409). En þar sem
hér er skýrskotab til fornrar skipunar, mætti þab þykja jafnvel

líkara, ab þetta bob væri ýngra en hér er sett, og ab hin ^^forna

skipan" hefbi verib frá Eysteini erkibiskupi, sú sem skýrskotab
er til.

vm herfang^

Men[n] þeir er konur taka med herfangi þer er med nytv

hafa jafnan verit. eda þer er goder menn vitv at j nauist hafa

verit med þeim at skilst hafa med^ orad sin . og skriptir fyrir

tekit. og þvi sidan halldit med godri at ferd. þa hverr er þær
tekr naudgar. huort er hann festir navdgar. eda eigi. þa med

þvi at hann brytur j þvi gudz rett og frelse . þat er gvd hefur

tiad hverium . þa er sa hverr eptir fornre skipan j gvdz banne .

og papans. og allra heilagra manna. og ver endurnyium þat

bann. at menn uite þat bann og uoda er vit liggur. og þo

lægi vit er uer þegdum yfir. med vorv meine. og so hinna

er ovilande ero og felie j. En konvm fyrir biodvm ver=^ j

gudz nafne þeim er j skilum uilia vera ath veita atdratt til

slikrar onytu med ueisUim . þingvm. eda odrum hkitvm og

i) fyrirsögnin í skinnbókinni meb raiibu letri; upphafsstafr rau^r, og

dregib í grænt: sami stafr er og ritabr utanmáls meb bleki.

•i) vib, F, i) at, b. V. skinnb.
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egna sier so vtt vndir valld hins. at eigi er fiorsiall' þegar

sliktt ualld liefiir j liende . [og cetf^.

42. [1178].

DOÐ þORLÁKS BiSKUPS þórhallssonar í Skálaholti um föstuhald

í Skálaholts biskupsdæmi.

þorlákr biskup var ábóti í þykkvabæ í Alptaveri þegar
hanii var kosinii til biskups á alþíngi 1174. Vegna misklíí)ar

þeirrar sem þá var á millum Noregsmanna og íslendínga fór

hann ekki utan til vígslu fyr en 1177, en hann stýrbi biskups-
dæmi og stóli frá því sumarib sem hann var kosinn og til þess

Klængr biskup andabist 28. Februar 1176, og svo þaban frá

til þess hann fór utan, en hann var vígbr af Eysteini erkibiskupi
á þíngmariumessu eba 5. sunnud. eptir Trinitatis, 2. JuH 1178

({)orl. s. kap. 11; Bisk. s.
I, 101). pá. fór hann út hib sama

sumar
, og kom heim í Skálaholt 9. August.

Ar þab sem hann skipabi reglur um fostuhald vitum vér

eigi ab ákveba meb fullkominni vissu, en þab er líkast ab hann
hafi eigi gjört þab fyr en hann var fuUseztr ab biskupsstóli. Ab
hann hafi sett ymsar reglur á fyrstu árum sínum má rába af

bréfi Eysteins erkibiskups, því er hér er heimfært til 1179.
Ekki er heldr skrá sú

,
sem hér fylgir ,

svo áreibanleg ,
ab vér

vitum meb fullum sanni ab hún hafi verib þannig samin af

þorláki biskupi sjálfum, en ab hún sé forn sýnir þab, ab hann
er ekki kallabr hér heilagr, og ab efnib kemr saman vib þab
sem segir í elztu sögu hans ab hann hafi skipab um föstur (þor-
láks s. kap. 15; Bisk. s. i, 106); mun því þetta varla vera

úr lagi fært. þetta styrkist einnig vib þab, sem fyrir er skipab
um föstur í Kristinrétti hinum forna, sjá í

litg. Thorkelins (Jus
Eccles. vetus Havn. & Lips. 1776. 8vo.) kap. 26—30 og 33—
34, og eru þar sum boborb harbari en hér, en sum aptr linari.

Skrá þessi er prentub eptir skinnbókinni Nr. 347 í Fol. í

safni Arna Magnússonar ,
sem hér er talin ritub um 1370 (sjá

bls. 117—120 ab framan). þessi skrá er ritub þar meb hinni

fornu hendi, seinust í þeim hluta skinnbókarinnar (bls. 168 í

skinnb.), og talin |)ar 67. kap. í Kristinrétti hinum forna. Hún
er prentub eptir þessari sömu bók í lítgáfu Vilhjálms Finsens

af Grágás, bls. 251—252.

i) ^. e. forsjáll, og svo hefir F, 2) frá [ sl. F,



230 FÖSTUBOÐ ÞORLÁKS BISKDPS. 1178.

Vm boðfostiir. 67'.

þessar fostur bauð forlakr byskop . alþyðu vm fram þat

er lógföstur eru taldar.

föstu dagha alla rumhelga skal fasta. nema fostudagh j

paska Yiku. þa er lofat at eta tvimællt.

fra þui er vetr kemr skal fasta fostu nætr allar til paska

nema þa er nöst [er] jolum eptir. þa er lofat at hafa hvitan mat.

fra þui er vetr kemr skal fasta miðviku dag hvern til

jola. fra jolum er eigi boðin miðvikudagha fasta til nio vikna

fostu.

þa er niu vikna fasta kemr til sio vikna föstu skal fasta

þria daga j viku . ok eina nott.

Lofat er at hafa tvimællt annan dagh viku. j sio vikna

fostu. ok hinn þriðia.

Jola föstu skal fasta hvern dagh . ok tvær næir j viku nema

messu daghar taki fðstu af.

fra paskum til vætrar er setu rnonnum skyllt at fasta fðstu

nætr en eigi verkmonnum.

Ollum monnum er lofat at hafa huitan mat. föstu nott

hina næstu eptir vppstigníngar dagh.

lofat [er] þeim monnum er eigi hafa vel fostu mat at hafa

huítan mat föstu nætr fyrer huita daga.

Sex dðgra fostu skal fasta . aðra fyrer allraheilagra messo .

eða símons messo . en aðra skal fasta fyrer jol sem nðst ma jolum.

|>essar fostur ero boðnar heilom monnum ok eigi ellrum

en siaurððum . ok eigi yngrum. en sextan vettra gomlum-.

i) fyrirsögn me^ raiÆu letri; upphafsstafr raui&r. Talan bendir til

kapítulatölunnar í Kristinrétti eptir J)vi sem skinnbókin telr.

2) i skinnbókinni er bætt vib tveimr greinum, sem au^sætt er at) ekki

hafa átt vi^ upphaflega, og eru i)ær })annig látandi:

Einga nott skal skyllt at fasta fyrer messo dagh þann er hami

sealfan skulo menn fasta. nema fyrer annarrar tibar saker se þa

skyllt at fasta.

Ollum monnum voru bobnar her a landi tuær sex dægra

fðstur . heilum . yngrum en siauræbum . ok ellrum en sextan vettra

gomlum. ok sua þessar allar fostur.
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43. [1178].

liOD þORLÁKS BiSKtips í>órhalIssonar í Skálaholti iim skripta-

hald í Skálaholts hiskupsdæmi.

þaí) er aubrcibib af sögu þorláks biskups, ab hann hefir inn-

leidt bæí)i skriptir og margar aí)rar agareglur kirkjunnar framar

en ábr tífekabist á íslandi
;

einkum er þess getií) ,
ab hann hafi

sett skriptir um hórdóma (J)orl. s. kap. 15; Bisk. s. I, 106).
Af þessum reglum eru til enn tvær skrár

,
sem kallabar eru

jjSkriptaboí) |)or]áks biskups", er önnur þeirra á skinnbók^Nr.
()25 í 4to

j
eii önnur á skinnbók Nr. 624 i Ito í safni Arna

Magnússonar. A aldri bókanna er ekki mikill munr
, og verbr

mabr því aí) álykta af skránum sjálfum um aldr þeirra; verbr

þab þá ofaná, þegar aí) er gætt, ab í bókum þessum eru þrenn
skriptabob; 1) hin fornu, frá tíma þorláks biskups, sem eni í

Nr. 624
, og ab líkindum ekki stórum úr lagi færb

, og tvenn í

Nr. 625; eru hin fyrri 2) Skriptabob þorláks biskups hin sömu

og í 624, en aukib inní hér og hvar og sett í abra röb, svo og
bætt aptanvib áminníng, og er þetta óefab frá fjórtándu öld, eg

hygg eptir Jón biskup Halldórsson, sem hefir viljab stabfesta og

endrnýja og auka skriptabob þ>orláks biskups. 3) Boborb um
föstur og skriptir, sem virbist vera eldra en hitt sem á undan

er, og heimfæri eg þab til Arna biskups þorlákssonar ; þar er

ekki skýrskotab til þorláks biskups. Meb skránum fylgja eiba-

form ýmisleg, sem eru í sambandi vib skriptamálin.
Finnr biskup hefir látib prenta þau tvenn skriptabob sem

hér eru tahn síbar (Finn. Joh. Hist. Eccl. Island. IV, 150— 160)
en ekki hin fyrstu, líklega vegna þess, ab hann sá ab hin voru

fjölorbari, og hefir hann þarfyrir haldib þau væri fyllri, en ekki

athugab mismun orbfærisins á bábum; þó hefir hann séb, ab

skriptabob þau sem hann gaf út eru tvær skrár en ekki ein;

þau skriptabob, sem hér voru talin seinast, eru og prentub í

Norges gamle Love iil
,
293—294, sem vibbætir vib statátu

Páls erkibiskups (1336— 1346), af því skriptabob þessi fylgja
henni í sumum handritum. Hin elztu hafa aldrei verib prentub

fyr en hér.

Finnr biskup hefir viljab halda, ab þab sem kallab er

jjSkriptabob þorláks biskups" sé ekki eldra en frá 14clu öld

mibri
, og hafi menn þá tekib nafn þorláks til ab gjöra bob

þessi því merkilegri og heilagri; leibir hann þab einkum til

sönnunar, ab orbib ^^gagnföstur" komi hvergi fram fyr en á mibri

14ðu öld. Eg vil þó ætla, ab þessu sé ekki þannig varib, heldr

sé þessi skriptabob forn, og í engu verulegu úr lagi færb ;
tel eg

þau rök til þess, ab málfærib er hreint og fornlegt, og ab skript-
imar sjálfar, sem til eru teknar, eru hinar sömu, sem bent er

til víba í kirkjulögunum ab hafi verib fornar. þess má og getaj
ab fjorlcikr biskup er ekki nefndr heilagr í þessari skrú, en hann



238 SKRIPTABOÐ ÞORLÁKS BISKUPS. 1178.

er nefndr svo í hinni síbari, sem á þessari er byggb. Ort'ih

^^gagnfasta" ,
sem hér er nefnt

^
er alls ekki tortryggilegt , því

bæbi er þab svo eblilegt málinu í sjálfu sér, ab þab getr verib

svo fornt sem vera skal, og þar ab auki verbr sannab ah þab er

mjög fomt orb
, því þab stendr tvisvar eba optar í kristindóms-

bálki í hinum fornu Gulaþíngslögum (Norges gaml. Love I, 12,

17); er þab því ab ölkim líkindum jafngamalt kristninni áNorbr-

löndum. 1 binum elzta máldaga kirkjunnar í Saurbæ á Hvalfjarbar-

strönd, sem hér er heimfærbr til 1180 (Nr. 55 her á eptir), eru

sömuleibis nefndar ^^gagnföstur", og í máldaga kirkjunnar á Asólf-

skála undir Eyjafjöllum, sem hér er heimfærbr til 1179 (Nr. 50)

kemr fyrir orbib ^^gángfasta", sem mun vera hib sama og jjgagnfasta"

(sbr. gagndagar og gángdagar, gagndagr og gángdagr).
— En ef

skriptabob þessi eru frá tíma þorláks biskups , þá er h'kast ab

setja þau til þess árs sem hann kom til stóls sins
, einsog hitt

um bobföstur, sem er hér næst á undan.

Skinnbókin Nr. 624 í 4to í safni Arna Magníissonar er nú

170 blöb eba 340 blabsíbur, og vantar þó í hana hér og hvar.

Skinnbók þessi er í minnsta fjögra blaba broti
,

ekki stærra en

breitt 12 blaba eba 16 blaba brot, en ýmislega þétt og ýmislega
vel skrifub, en þo öll á síbara hhita fimtándu aldar. Ekki er

þar ritab í dálkum
,

heldr allt í heikim h'num. Eptir því sem
handritib er nú vantar framanvib þab, ab minnsta kosti eitt blab,
en þab sem þar er á nú er þetta : 1) Ræbur andlegs efnis.

Eru þar fyrst fjórar ræbur um gub, um et)\i mannsins, syndina

og hegníng hennar, og um eih'fa sælu; í ræbum þessum eru

víba latínugreinir úr biblíunni eba kirkjufebrum, eba frægum forn-

um rithöfundum kirkjunnar; á einum stab er skýrskotab til hins

heilaga Bernhards. þessar ræbur eru á 7 blöbum (bls. 1— 14),
en stúfr af áttunda blabi sést framanvib, og kann vera ab ekki

vanti meira en eitt blab framanaf fyrstu ræbunni. Nokkru
síbar í bókinni eru sjö ræbur um sjö daga vikunnar (bls. 16—
37); og þar næst enn þrjár ræbur: ein heil, sem ætkib er til

ab flytja á kirkjudagshelgi , og brot af tveimr (bls. 37— 53).

Ræbur þessar eru, ab minnsta kosti sumar, ritabar eptir öbrum
handritum

,
svo íbrnum

,
ab ritarinn hefir ekki getab lesib þær

allstabar. Enn eru þrjár ræbur (bls. 235—251), sem úthsta

gubspjöU á tveimr Maríumessum og á páskadaginn. þar ab auki

eru þar abrar andlegar ritgjörbir: Um sálmasaung (bls. 98— 100);
um drottinlega bæn og þýbmg hennar (bls. 112— 117); um sjö

höfubsyndir (bls. 117— 140); spurníngar' lærisveins og andsvör

i) til sýnishorns um spurníngar pessar set eg hér nokkrar til dœmis:

sp. hvar sat gub þegar hann skapabi himin og jörb? sv. á vængjum

vindsins; — sp. hver var elzt borg? sv. Ninive meb c og xxxmanna; —
sp. hve mörg eru kyn fjabrabra fugla? sv. iv og xc; — sp. hve mörg
orma kyn? sv. xxxvi ;

—
sp. hversu mörg börn átti Adam ? sv. xxx sonu

og XXX dœtr, fyrir utan Kain, Abel og Seth. o. s. frv.
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meistara iim ymsa hluti (bls. 252—260). Af slíkmn fornum ræbum

og ritgjörbum um aiidleg efni eru til mikil söfn í mörgum hand-

ritum, og eru margar þeirra ágætar bæbi aí) efni og orbfæri. —
2) Ærintýri eba smásögur hálfandlegs efnis, til ab sýna dæmi

hegnínga fyrir glæpi og illan hfnab, og naubsyn á aí) taka
skriptir,

gefa ölmusur, gánga til helgra staba o. fl. þar eru fyrst í flokki

átján shk æíintýri (bls. 53— 85) og vantar þó í nokkurn
kafla,

líklega 8 eba 10 blöí) ; þessi æfintýri eru öU frá útlöndum, helzt

af Englandi ,
Italiu og Frakklandi. pd er Duggáls leibsla frá

írlandij og er þab laung saga, hversu engill leiddi Duggál gegnum
allar písHr sáhianna (bls. 260—297, og vantar þó í fjögur blöb).

pd er heill flokkr æfintýra meb formála fyrir, og eru höfb eptir
Jóni biskupi Halldórssyni í Skálholti

;
virbist þetta vera ritab eptir

æíintýrabækh'ng, sem saminn heíir verib á Islandi eptir frásögnum
Jóns biskups, „því at sumir menn á íslandi samsettu hans frá-

sagnir sér til glebi og öbrum" (skinnb. bls. 300; Fornmanna

sög. XI, í Formála bls. 11). Af þessiim æfintýraflokki eru nú
til 14, er þab allr seinasti hkiti bókarinnar (bls. 298—340) og
vantar þó í ab minnsta kosti eitt blab, enda er óvíst nema æfin-

týrin hafi í upphafi fleiri verib. þessi æfintýri eru helzt frá

ItaUu, frá tíma Bonifacius áttunda, en eitt er um Absalon erki-

biskup og er þab prentab í Fornmanna sögum meb Knytlíngu.

J)ab æfintýri er einna skemtilegast sem stendr síbast í bókinni,

og segir frá konúngssyni er lærbi hjá meistara Mors (Daubanum)
í þrjú ár, og sat þann tíma til fóta meistara sínum þegjandi, en

til launa fyrir þolgœbi hans kenndi Daubi honum ab sjá feigb á

mönnum eptir því hvar hann sæi Dauba standa vib sæng sjúkra

manna, þegar hann vitjabi þeirra; hann kenndi honum einnig ab

hafa fughnn Karadius til ab eyba sóttum. Af þessu varb kon-

úngsson frægr, og var síban lengi konúngr, en þegar hann var

orbinn hundrab ára skyldi hann deyja. Meistari hans stób þá ab

höfbagafli vib rúm hans, og þab var feigbarmarkib. þá beiddist

hann undan á marga vegu, og tjábi ekki. Seinast fékk hann
frest til ab lesa Fabir vor, en hann hætti í henni mibri, og
svo varb Daubi ab sleppa honum í þab sinn, eptir loforbi sínu,

og hfbi hann hundrab ár þareptir. þá lagbist hann fyrir viljugr,

og las útaf Fabirvor og andabist þegar er hann sagbi Amen.—
3) Leibarvísan, drápukvæbi um helgi sunnudagsins ; þab er

prentab allt í bobsriti Bessastaba skóla 1844, útgefnu af Svein-

birni Egilssyni, en hcr í bókinni vanta 10 erindi aptanaf kvæbinu,
enda er óvíst hvort þau hafi nokkrusinni hér ritub verib (skinnb.
bls. 85—90). — 4) Hugsvinnsmál, ebr hin svonefndu .^Disticha
Catonis de moribus"

,
í íslenzkum Ijóbum (bls. 140— 148).

Kvæbi þetta er hér mjög afbakab, og þó á ymsum stöbum

merkilegt. þab er prentab eptir öbrum handritum í Bobs-
riti Bessastaba skóla 1831

, og gefib út af Dr. Hallgrími Sche-

víng.
—

5) Um stjörnubókar fræbi og rímtal; um þetta efni

eru bæbi smágreinir (bls. 15, 97, 102—103, 103— 112) og
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mjög laung ritgjörb (bls. 148—234), sem er ab efninu til mest

samhljóba Rímbeglu ,
en röbin víba önnur. Ritgjörb þessi er

byggb bæbi á fornum ritum íslenzkum um þessi efni, svosem á

tölu Stjörnu-Odda og Bjarna prests hins tölvísa og Sæmundar

prests (hins fróba)
^

,
svo og á útlendum ritum eptir Elpricus,

Macrobius, Johannes af Havilla o.
fl.,

en í þessari bók er án efa

allt uppskrifab eptir öbrum íslenzkum bókum eldri
, og víba

misritaS , einkum í latínuglósum og versum
,
sem ritarinn hefir

ekki skiiib. — 6) Sumstabar er skotib inní smágreinum, sem
eru allskostar frálausar

,
svosem bls. 15 er greinin j,um silfr-

gáng á Islandi", sem er í konúngsbókinni af Grágás, og styrkir

])ab hvab hér er sagt ab framan (bls. 163) ab grein þessi sé

engin lögbókargrein ;
bls. 100 um Austrvegs koniinga (vitríngana),

sbr. Rímb. iii, 32; bls. 100— 102 um stórþíng, sbr. Rímb. lll,

8^. — 7) Skriptabob þorláks biskups, þau er hér eptir

fylgja, eru á bls. 91—97, og eru þau meb sömu hendi sem á

Duggáls leibslu og mikhim hluta af æfintýrum Jóns biskups Hall-

dórssonar; er sú hönd fremr en ekki ófögr, og mjög bundin, en

þó föst og vanaleg. Um skinnbókina vitum vér nú ekki annab,
en ab Arni Magnússon hefir fengib hana frá Hjalta prófasti þor-

steinssyni í Yatnsfirbi fyrir 1702, og er þab til vítnis um ab

menn hafi þá ekki haft miklar mæ^tr á henni
,

ab iírni segir ab

prófastr hafi skrifab sér, ab ^.nokkrir meini ab í bókinni sé nokkur

partr af Rímbeghi".
Hér er allsendis prentab eptir skinnbók þessari, nema hvab

leyst er úr böndum.

þessar skriftir baud forlakr biskiip firir enar stærstv haufud-

syndir.

IX. vetr eda .x. firir hordom þann er karlmenn eigozst

uitb . eda þann er menn eigo vith ferfætt kuikendi . ath fasta

gagnfostor. iij
. ca huerium misserum . eina firir johannis CDesso

baptiste . adra firir michieUs CDesso . þridio firir jola . fosto . ok

i) af því eg hefi ekki orbib var vib, ab getib sé þeirra orba sem hér eni

eignub Sæmimdi, skal eg hnýta þeim hér vib. Eptir Stjörnu-Odda tal

segir svo (bls. 153): ,^Sá er sólargángr at tölu Stjörnu-Odda novbr á

Islandi'' (þab er ab segja, sem á undan er talinn, sjá í Rímbeglu). —
^j

upphafi heims sagbi Sæmundr prestr at sól nýsköpub rynni upp í austri

mi<fcju, en túngl fullt á aptni".

2) hér er þó bætt vib fimta stórþíngi í Lateran 1215; er J^ab til bend-

íngar um
,

hversu slíkar greinir hafi verib snemma samdar og smásaman

auknar, svo ab vér þekkjum nú ekki margt ^esskonar, sem er frá tólftu

öld, öbruvisi en í handritum frá fimtándu uld eba seinna.
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fasta an[njan huern dag . j uiko huerre . ok
ij

nætr baud hann

ath falla x tigum sinna ax knebed . um langa fosto . ok jola

fosto huern dag. er eigi ero .IX. lectior . ok syngia jafnioft*

pater noster. taka roidning fosto dag huern um hmga fosto.

fim hogg eth fæsta af vende eda oolo suo ath scart uerde uith.

uarna uith fiadr klædum odrum eh hægindi ok suo uith hjn-

klæ.dum um langa fosto ok suo jola fosto . ok falla nockut ca

knebed fosto dægr^ eda uigihu dægr. ok taka eigi corpus do-

raini um þria uetr. eno næstu efter.

Atta uetra skrift þuihka ef kuongadr madr misþyrmir manz-

kono med munodlift ok sie þad bert ordit. eíi nockuot hnare

ef leynt er. ok taka eigi corpus domini. iij. uetr.

Siav uetra skrift þuilika ef ookuongadr madr misþyrmir

manzkono eda-^ ooheimiih kono ok suo ef madr misþyrmir

ooheimilli kono iola dag gda enn atta dag. æda enn þrettanda

dag. eda æzstu dægur. langa friadag. gda pasca dag . eda

uppstigningar dag. eda huitdrottins dag. ^da eta menn kiot

um lŒi[n)ga fosto. þeir er ærit hafa annat thil. ok firir liug eida

aUa. þa er mikit liggr uith ok suo ef madr giorir geig j uith-

skiptum uith kono . kuiknodo barne . eda misþyrmir madr oheim-

ilU kono ŒL sæng. ok taka eigi corpus domini
iij uetr.

IX. uetra skrift þuilika skal bioda ef madr misþyrmir systr-

ungo sinne.

viij uetra skrift ef manni einum er ooskylldara.

uij uetra skrift [ef næsta brædra er.

uj uetra skrift^ ef manni er firnara eií næsta brædra. ok

nockro linari ok taka eigi corpus domini .ij. uetur.

fim uetra skrift ef annara brædra er ok suo ef madr mis-

þyrmir kono eno lægri dægr um langa fosto. æda ena hæsto

um jola. fosto. æda j paska uiku. æda ena helgo uuiku. æda

messu dogum j eno hæsta halldi ero. æda jmbrodogum um
haust. æda firir stuld þann er eigi er allUtit ok megi eigl

aftur giallda . ok suo ef tiundum'er leynt ok firir eida oosæra

i) = jafn-opt. 2") "&' (dægr gíta daga), skinnb,

») ookvongadr madr hefir verið' ritaiY aptr i annaíT sinn í skinnbók-

inni, en skafiit sið'an út.

4) frá [ bætt inní eptir 625, og er þab fallit) úr hér af ritvillu.

Dipl. Isl. I.B. 16
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þa er eigi liggr allmikit uit^ ok taka eigi corpus domini einn

uetur.

iiij. aira skrift ef kona er manni firnari en annara brædra.

iij. uetra skrift þuilika cf þridia brædra er.

einum manni nanara ath sifium til jafnrar skriftar.

Firir uithskifti þeirra manna ca milli er meinalaust er

kallat skal bioda. iij uetra skrift ok
iij gagnfost[uJr cu huerium

misserum ok fasta þria daga j uiku. ok .ij.
nætur. falla ca

knebed x tiga sinnum annan huern dag um langa fosto . en

annah huern .u. tigum sinnum ok syngia jafnoft pater noster.

iij. uetur skal afalit eftir medan madr skilzt eigi uit ena

somo synd.

eigi skal leysa fosto natta fosto . en leysa skal onnor dægr

j gagnfostum . ef madr uill falla xtigum sinna ca knebed firir

dægur. eda syngia fimtigum sinna pater noster.

Gefa skal ef uill aumingia mcals uerd. §da alin firir
.ij. dægr.

þiggia skal leyfi oll med þessi skrift þau er gefin ero.

Suo skulo heilir menn falla ca knebed ath bædi komj nidr

Imie ok olbogar.

firir misþyrmslo uith oheimila kono a drottins dag. æda

messu dogum laugheigum . eda fostodogum . æda uigiliu dog-

um . eda lægrum dogum ai jola fosto . æda jolum . æda er

kona hefir uanyfli. æda þa er barn er kuiknat. gda horfir madr

eftir ooheimilli- kono til samrædiss eda sier madr uith ath

barngetnadr skuli geraz af uithskiftum. skal leggia uith skrift.

þa er adr er tind-^ ath syngia fimtigum sinna pater noster oi

helgum dögum . eda falla ai knebed xtigum sinna ca rwm helg-

um dogum jafnmorgvm sem liann hefir misþyrmt.

Ef maðr tekr corpus dominj olofat þa skal hann jafn oft

eigi taka. ok lata fyigia disciplinam huerio sinne .xu. hogg.

Firir stuld skal bioda aualit aftr ath gialida þad er stolid

er ef max ok bioda þa lijtla skrift adra eh ella mikla. firir

mikinn stuld ef ei mcu aftur giallda. ok sie meir stohd firir

illzku sokum eh uesalldar. fostor skal bioda firir stuld ok

roidning . bænahalld ok knebediafoll . enda leysa skrift nockra

uöz golldit er þad er stolid er.

Meira skal bioda oi uallt firir jafna synd audgum en aum-

i) á spázíu. 2) sl. 625. 3) tynd, skinnb.
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iim. meira heilum en uanheilum. meira lærdum en oolærdum.

meira meir uijgdum en midr uijgdum. (Deira sælum. en uesl-

um . CDeira eldrum en tuitogum. en þeim^ er yngri ero.

Firir þad skal minzst bioda. þess er j lostaseme er mis-

gert ath uakanda mannj . ef hann saurgaz af bhjdlæti uith kono.

CDeira ef madr saurgaz af hondum sijnum sialfs. ODeira ef

madr saurgaz af trie borodo . mest ef madr saurgaz af annars

karlmanz hondum. Firir þessa hluti skal bioda knebediafoli ok

bænahahd um langafosto. ok nockut af gagnfostum.
ef konor eigaz uith þangat thil er þeim leysir girnd . skal

bioda þuilika skrift sem korlum þeim er enn hotazsta hordom

fremia sijn amilium. ^da þann er framdr er uith ferfætt kuikendi.

Ef madr spyr ai paskum. gda þa er hann hefir nyliga

adur tekit corpus dominj þott eigi sie oi pashcum. þa skal

bioda ath fasta sex dægru eina. ef af ofcati eino saman þikir

uera. ok ongri annari uanheilsu.

Tolf alnir uadmals baud þorlakr biskup presti ath gefa ef

hann slær kalek nidr sijdan er sungit er qui pridie ef ca allt-

ari kemur . eda ueiti fatækum mannj halfan manud . ok þvoj

prestr j uatnj duka þa sem ca kemr ok neyti sialfur eftir berg-

ing eh brennj huar sem annarstadar kemr.

Ef madr misþyrmir mod[ulr sinne. eda dottur. eda systur.

eda þeirre kono nocquore er nanare er en systrvnga ath frændz-

seme. eda sie þui lik mein ca ath sifium eda uerdr misþyrmt
kirkiu. gda helgum stodum. (^da uekr madr kristnum monnum
heiftar blod. gda misbydr j nocquoro miog kennjmonnum. §da
boluar madr fodr sijnum. §damod[uJr. [gda modirj barnj sijno.

gda gudlastar madr. eda tekr madr naudiga kono berliga. eda

sitr madr wti til frodleiks. eda fremr madr galldra. gda þa
hluti nocra er magnadir sie. eda fremr madr þa hluti nocra

er heidne sie . þa skal biskup skepia skriftir þott presti verdi

helldr thil sagt . en biskupi.

ef prestr syngr CDesso suo ath hann hefir eige þessa reido

til alla. ametto. ok messoserk stolo ok hokol. handlijn cor-

porcal kalek ok patijno . vijn ok uatn . oblato . uijgdan alltaris

stein fastan eda lausan . ok bækr suo hann biargiz uith ok

lios ok .ij. menn fastandi adra eh hann sialfur. eda hafi prestr

eptir getg.^ þess, skinnb.
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bergt ai envm sama deigi adr eíi hann hafi CDesso sungit . eda

sungit a einum deige fleire messur en tuær eda lati prestr sem

hann syngi CDesso . þa er hann syngr eige . eda ero berliga

brotin guðs bodord . eda biskupa . þa skal biskup skript skepia.

en prestr bioda ef presti er til sagt. syngia skal messo. þott

alltarisdvkr sie oouijgdr eda lindi. eda suo þott eigi sie uaxlios

ok sie þad eige firir ohlijdne sokum ok skal fylgia litil skrift.

ef gleymiz nona . eda onnor dagtijd þa skal syngia tijdena

þegar j hug kemur ef mca. ok lata fylgia beatijramaculati allan.

44. [1179]. at Rauðalæk.

Máldagi [þorláks biskups þórhallssonar í Skálaholti] fyrir Mariu

kirkju að Rauðalæk í Litlahéraði í Skaptafells þíngi.

Svo er fyrir skipab í Kristinrétti hinum forna (1123), aí)

þeir er kirkjur varbveita skuli láta gjöra máldaga á skrá um allt

þab fé sem til kirkna er lagi?), hvort þab er heldr í löndum

eba búfé
,
eba lausum aurum

,
eha. tíundum

, og var Jieim rétt,

er kirkju varbveitti, ab bera ])ann máldaga til þíngs og lýsa ab

lögbergi, eba í lögréttu, eba á vorþíngi, því er þeir voru þíng-

heyjendr á; ])eir skyldu láta rába skrá, og lýsa þeim máldaga
heima aí) kirkju einusinni á hverjum tólf mánubum, þegar fjöl-

mennast voru sóktar tíbir (Thorkel. kap. x, bls. 46; A. M. nefnd.

útg. af Grág. kap. 10; Fins. kap. 4, bls. 15). Frá þeim tíma

hafa án efa almennt verib gjörbar máldagaskrár kirkna á íslandi,

þó nú sé fáar til svo fornar, og fram á daga Arna biskups

þorlákssonar finnum vér votta
til, ab þesskonar skrár hafi verib

bornar í lögréttu ;
en í Kristinrétti hans finnum vér ekki um

þetta neina skipun, og munu biskupar ávallt síban hafa einir

borib umhyggju fyrir máldögum öllum; þar af leibir, ab flest

þab sem eptir er af hinum fornu kirkna skrám er komib inn í

máldaga biskupanna, og verbr þab nú ekki abgreint, þó menn geti
leidt nokkur rök til ab sumt sé fornt í máldögum þessum.

pó eru til enn fáeinar máldagaskrár ,
sem eru svo fornar,

ab þær eru augljóslega frá þessum tímuni. Nokkrar þeirra eru

sýndar hér ab framan í safni þessu ,
en nokkrar munu fylgja

eptir, og er ein af þeim þessi máldagi Eaubalækjar kirkju, er

eg eigna þorláki biskupi hinum helga.

Synir Heyjángrs-Bjarnar, hersis úr Sogni, fóru út til ís-

lands á ofanverbri landnámstíb. Asbjörn dó í hafi, en þorgerbr
kona hans og synir þeirra námu land milH Kvíár og Jökulsár

(Skeibarár), og bjuggu á SandfelH
, KnappafelK og SvínafeUi,
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þar sem nú er kallab í Öræfum en þá var kallab í Hérabi, eba

í Litlahéraííi. Helgi, bróbir Asbjarnar, bjó ab Raubalæk í

landnámi þeirra. Bárbr, þribi son Heyjángrs-Bjarnar, nam fyrst

Bárbardal nyrbra, en fór síban subr um fjöll og nam FJjótshveríi

allt, þar vib hhb frænda sinna fyrir utan Skeibará (Landn. IV,

10) og bjó ab Gnúpum. Freysgybh'ngar á SvínafelH urbu síban

höfub þessarar ættar, og Eaublækíngar voru önnur helzta ættin

í þessum sveitum.

þegar þorlákr biskup hinn helgi kom út til stóls síns

(1178) sat hann fyrsta vetr um kyrt í Skálholti, en um sum-
arib eptir (1179) hóf hann yfirferb sína til Austfjarba (þorl. s.

hin ýngri kap. 18; Bisk. s.
I, 280). þá hóf hann og fyrst

tilkall til umrába yfir stöbum
, þ. e. þeim jörbum sem kirkjur

stóbu á, og heimajarbir voru gefnar til, og yfir öllum kirknafjám.
Hann kom þá fyrst ab Svínafelli, og kúgabi fjárráb kirkjunnar

þar af Sigurbi Ormssyni ;
hann hefir þá verib mjög úngr. þaban

fór biskup til Raubalækjar; þar bjó Ormr hinn gamh, h'klega Ormr

Svínfelh'ngr hinn eldri, fabir Sigurbar ; lagbi hann einnig kirkju-

forræbi undir hiskup, og |)á ætla eg ab máldagi þessi hafi verib

gjörbr. þaban fór biskup til Austfjarba , og segir sagan svo

frá, ab hann hafi náb í þessari ferb yfirrábum yfir öllum stöbum

fyrir austan Hjörleifshöfba ,
nema ab þvottá og Hallormstöbum,

og hafi þab haldizt síban. En fyrir sunnan og vestan urbu yfirráb

biskups í þetta sinn miklu minni, fyrir sakir mótstöbu Jóns

Loptssonar og annara höfbíngja, svo sem segir í þorláks sögu.
Raubalækr var lengi eptir þab kirkjustabr, og hinn heizti í því

hérabi sem kallab var Litlahérab, eba, eptir því sem menn segja

almennt, Litlahérab og Stórahérab (Breibamörk), miUi JÖkulsár á

Breibamerkrsandi (Breibár) og Skeibarár. Um 1340 er saminn annar

máldagi Baubalækjar kirkju, sem enn er
til,

en ekki laungu þar

eptir (1362) kom hib mikla eldgos og jökulflób úr Knappafells-

jökli, sem er austrhluti Öræfajökuls, og eyddi Raubalæk og allt

hérabib þar í kríng; er þab eitt hib mesta tjón, sem orbib hefir

ab einu eldgosi á fslandi. Um þetta tjón er merkust frásögn í

formim annál frá Skálholti (Nr. 423. 4to í safni Arna Magnús-
sonar), sem er ritabr seint á fjórtándu öld; þar segir svo: (1362.)

^^Elldr vppi j .iij. sto'bvm fyrir sunnan . oc hellz þat fra fardog-
um til hauz . meb sua myklum bysnum . at eyddi allt; litla hera^

oc mikit af horna fir()i oc lons huerfi. sua at eyddi .v. þing-
mannalei'bir . her me^ hliop knappafellz jokull fram

j
sio . þar

sem uar þritugt diup . me'b griotfalli . aur oc saur. at þar urbu

siban slettir sanndar . tok oc af .ij. kirkiu sokner me^ ollu . at

hofi oc rauc)alæk. sandrinn tok j mi()ian legg a slettu. en

rak saman j skafla. sua at uarla sa husin. Oskufall bar nor'br

um land . sua at sporrækt uar . |)at fylgdi oc þersu at uikrinn

saz reka hronnum fyrir uestfior^um at uarla mattu skip ganga
fyrir .

[oc iamuel ui^a fyrir norþan
* ". í Hóla annálum (A. M.

i) þessi orb frá [ hafa stabib utanmáls, og- mun annar hafa bætt þeim vií).
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412 og 410. 4to)^ sem þorlákr biskup Skúlason hefir látib rita,

án efa eptir öbrum eldri, segir svo : (1362). j^Elldz vppkvoma
i VI (úr : iij?) sto'bum a Jslandi, j Austfior^um sprack j sundur

knappafellz jokull og hliop ofan a Lomagnups sand so a'b af tok

vegu alla'. A su i Austfior'bum er heitir Vlfarza hliop a sta"b

þann er heiter a'b Rau^balæk og braut nic)ur allan sta()inn . suo

a^ ecki hus sto'b epter, nema kyrckian". Til þessa lýtr frásögn
síra Jóns Egilssonar í Biskupa-annálum (Safn til sögu ísl. I, 32),

))ó hann sýnist vilja setja vibburb þenna ekki seinna en 1348;
hann segir ab þab hafi verib u^ögn og ræba manna, ab á tímum

þessara vij síbustu biskupa (1216 — 1348) hafi þab skeb
,

ab

jökulhnn hafi hlaupib austr í Öræfum, og tekib af á einum

morni og í einu flóbi XL bæja, en VIII hafi eptir stabib
,
sem

nú standa, og þar komst enginn mabr undan, utan prestrinn og

djákninn frá Raubalæk, —
þab er nú eybijörb fram undan

SandfelH,
—

og kirkjan stób þar um alltflób, en var þó ekki gjörb
utan af tré

;
hún er nú komin til Sandfells, og þab hafa menn sagt,

ab þar sjáist víba enn merki til bæja, bæbi grjót og hellur". —
í annálum Einars prests Haflibasonar

(-J- 1393, XC ára gamall), sem
kallabr hefir verib lögmanns annáll (AM. 420. 427. 4to) er talin

1367: jjElldz uppkvoma j htla hiera^i ok eyddi allt hiera'bit'*, og

þetta er aptr tekib orbrétt í annab annálsbrot frá 16. öld (AM. Nr.

429. 417. 4to) og fært til ársins 13ö6 meb þessum orbum:

^^Elldz uppkoma i Utla hiera^i
, og eiddi allt hiera^it. haufbu

þar abur uerit LXX bæer. lifdi eingin kuik kind epter. utan ein

auUdrut kona og kapall". þab er aubsætt, ab þessi frásögn er

ritub laungu eptir vibburbinn
, eptir sögusögnum , og svo eru

munnmæli enn í dag, ab í flóbi þessu hafi eybzt tvö hérub:

Stórahérab og Litlahérab, og hafi farizt L\XX bæja.

þab mun varla vera ab efa, ab árib 1362 sé réttast tahb

til þessa vibburbar (sbr. Ferbabók Eggerts og Bjarna bls. 783—
787), og árin 1366 og 1367 einúngis komin fram af gáníngs-

leysi annálaritara á fimtándu öld og þareptir, en vafasamara er

um eldgosib 1350-. þeir fornir annálar sem geta þess eru ein-

úngis tveir: Skálholts annáll hinn forni og hinn svonefndi Flat-

eyjar annáll, sem er saminn í Víbidalstúngu ,
eba ef til vill í

þíngeyra klaustri. I Skálholts annál stendr svo: (1350). „Elldz

vppkvoma .... (eyba fyrir stabarnafninu) .... myrkr sva

mikit at eigi sa vegv vm mibdegi" ;
en Flateyjarannáll segir : (1350).

„Elldz uppqvama j Hnappafells Jökle oc myrkr sva mikit at

i) í Arbókiim Espólins er J)essi grein talin til ársins 1362, en söguna

um eytbíng Raubalækjar (Esp. kallar Rau^abæ á einum stab) tekr hann

eptir Jóni prestl Egilssyni, og heimfærir til 1350.

2) í Safni til s. Isl. i, 32 athgr. 5 er sagt, 3^ Skálholts annáll hinn

forni hafi })enna atbur'b 1349, og svo stendur í íslenzkum Annálum (Hafn.

1847. 4to. bls. 282), en i frumriti annálsins er vibburbr þessi talinu vi<b

árit) 1350, eins og í Flateyjar annál.
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eigi sa vegu um middegi . aleyddiz allt Litla herat". pah er

aubsætt á þessu, ab eptir Skálholts annúl verbr ekkert tilgreint

um hvar eldgosib 1350 haíi verib, en Flateyjar annáll er ef til vill

samsettr af tveimr, og er þá tvennt
til, annafehvort ab þab sem

vib er bætt sé komib af misskihimgi ritarans, eba ab eldgosin
haíi verib tvö úr Knappafellsjökh, annab 1350. sem hafi eydt
mikib af Litlahérabi, en annab 1362, sem haíi eydt Eaubalæk,
og mest allt þab sem eptir var hérabsins.

I Wilchins máldögum (1397) er ekki tahn kirkja ab Sand-

felh, og getr þab ab vísu komib þar af, ab kirkju þeirri sé sleppt,

því ekki eru taldar í þeim máldögum ,
heldr en öbrum

,
allar

kirkjur þær er þá voru uppi; en vera kann einnig, ab allt

hérabib mihi Skeibarár og Fellshverfis hafi lagzt í eybi eptir

þetta hib mikla flób, og ekki byggzt aptr fyr en eptir svarta-

dauba. I máldagabók Gísla biskups Jónssonar (Gíslamáldaga)
er Sandfells kirkja talin

, og þar er ritabr máldagi eptir Rauba-

lækjar kirkju máldaganum hinum ýngra , og sagt um leib
,

ab

Sandfeh sé komib í stabinn fyrir Raubalæk, sem sé fyrir laungu
af falhnn. —- 1 jarbabók þeirri, sem ísleifr Einarsson sýshimabr
samdi fyrir Arna Magnússon 1709, er sagt svo frá Eaubalæk:

j,Raubilækr segist ab fornu heitib hafi kirkjustabr, sem verib hafi

upp undir fanjökh'imm, en nú komib í aura og sést ekkert til;

er almennt tal, ab aUar hans eignir hafi lagzt til SandfeUs kirkju".
^

Máldagi þessi er hér prentabr eptir afskript einni í safni

Arna Magniíssonar, mebal hinna lausa bréfa-afskripta úr Skapta-
fehs sýslu. þessa afskript hefir Arni látib gjöra, sem hann

sjálfr segir, j^Epter qvere tilheyrande Sandfells kirkiu i ðræfum,
er i 16. bla'ba forme halft af kalfskinne

; halft af pappir me'b

gamaUe skrift". þó hefir skrá þessi ekki verib eldri en frá

síbara hluta fimtándu aldar, sem af stafsetníngu hennar má sjá,

og Arni sjálfr bendir til meb þessum orbum : jjBokfellec) (kalf-

skinneb) er ei eldra en so ab þar 'í eru: i. ie. ur. og. ac);

Imó er þa^ yngi*a, eh ab þetta argument þurfi til ab koma". —
Seinast í kveri þessu hafa verib tíundareikníngar Öræfínga frá

árunum 1572 — 1576.

Hér er í öUu fylgt afskriptinni , þeirri er nú var getib,
nema ab því leyti sem leyst er úr böndum, og er þó ekki mikib

bundib í þessari skrá.

)) eptir ágripi Jóns sýslumanns Gubmundssonar 1814 af jaröabók

Isleifs, er þá var i sýsluskjölum Skaptafells sýslu; þab væri heppilegt ef

þessi jarbabók Isleifs væri heil til enn, þvi i jarbabókasafn Árna Magnússonar

vantar Skaptafells sýslur bábar og Múla sýslur bábar, og væri vel hugsanda

ab þær se til eystra enn í dag, ef þvi væri gaumr gefinn ab leita Jieirra.
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Mariu kirkia su er stendur ad rauda Igk cn heima land

allt og hladna hollt langanes og backa med oHum ggdum .

eyrar allar þgr er holum hafa fylgt. þria hkite í Ingolfs hofda.

Enn tvo hlute œi sca er byr oi eyrar horne^. kirkian ax halfa

ueide^. hun cci einge teig i gegnis holum. xxx. hrossa skal

hafa i kross hoUtz land fra raudalgk b^de vetur og sumar. xv.

yxna gamalla i hola land. xl. geildinga annars hundrads skal

hafa i íiallz land. þridie afriettur er oi kvicar myre. Skoga

alla þa sem eru ut fra sauda bols skoge-* til skogs þess er

fylger skammstodum. Einn skogar teigur er inne i dal i iokuls

felle. Ostgialid er til rauda Igkiar um allt hierad mille breidar-*

sandz og loma gnups sandz. kirkian ca xv. kyr. og v. kugiilde

i gelldum nautum . niutige gr og fimm kugillde i geildum saud-

um. xij*^ i metfie. L. hundrada i messu skruda. og er allt til

virt. þing þau sem eru i milli graf brecku og jokuls dír og

kirkiu tiunder. nema fra sanda felle^. liggia til stadar at rauda

Igk. Vm stadar fiorur er af þvi eigi greint ad þgr einar eru

er cadur eru i logrettu hafdar. Enn þ^r vidkvomu er langa-

nese fylgia.

Su er af vinna af fie þessu . at hafa presta ij. og diakn . þar

[skal eigi sialldnar syngia en
.ij.

messor^ um sinn i hverre viku.

og alia vigiliu daga og imbru daga. hvern dag um langa fostu

og annan hvern um jola fostu.

kirkian ca fioru mille kvicnr og hamra enda . halfa uid

sandfellinga. ftdra fioru ca hun ein fyrer sunnan kvica til ein-

i) wn Eyrarhorn stendr svo i janTabók Isleifs sýslumanns : ,,Eyrarhorn

segist heitií) hafi aib forna kirkjusta(br íit í leirum fyrir utan Hof; sést nú

ekkert þartil; segja menn almennt, a^ hans eignirhafi lagzt til Hofs kirkju''.

2) t hinum suTara máldaga Rauðalœkjar (um 1340) stendr: kirklan

á fuglberg allt i höf^anum ;
mun því hér vera svo aiT skilja, aiT nú hafi

hún átt par einúngis hálfa veiiti, en fengur si&ar hálfa.

3) i hinum síd'ara máldaga Rauralœkjar kirkju (1340) stendr : Sanda

bóls skógi. 4) þ. e. Brei^ársands
(
= Brei'&amerkrsands).

5) yfir linunni er ritaiT n, svo sem lesa mœtti Sanda felle, en i lin-

unni er Sauda felle
, og er patT rángt Sandafell er paíT sem nú heitir

Sandfellí Öræfum, og er nú kirkjusta<Trinn, siJan pángaiT var flutt kirkjan

frá RauiTalœk.

0) frá [ eptir getgátu; skulu eigi sialldnar .ij.
m°a enn, handr.
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angra . þridiu fiorii ai hun fyrer eyrar horne .
ij

hlute allz reka

uid sandfeilinga. Enn af afname áltung í matrelía'.

45. [1179].
^

i Mýnesi.

Máldagi [þorlálís biskups þórhallssonar í Skálaholti] fyrir

Nikolaus kirkju í Mýnesi í Eyða þínghá.

Eptir máldagabókinni frá Skálholti í stiptsbókhlöfeunni í

Reykjavík D 12, bl. 130 (sbr. Nr. 24), og ætla eg máldagi

þessi muni vera saminn í þeirri ferb þorláks biskups til Aust-

fjarba, sem getib var vib Raubalækjar máldaga hér næst á und-
an. I Mýnesi var hálfkirkja um 1600, en jörbin er nú bænda-

eign (Johnsens Jarbatal, bls. 369).

Mynes.

Nicholas kirkia j mynese a x hundruð j lande. þar skal

syngia annan hvarn dag loghelgan. ok enn fiorþa hvern ottu

song ok kaupa þrim morkum ok skal heima tiund. sa skal

hafa heimilis prest er byr j mynese ef hann vill . enda misse

enge annur kirkia. Lysa skal þar fra CDariu messu vnz liþr

paska vikv fyrir þa daga alla er sungin er messa epter um

daginn.

46. [1179]. á Streiti.

Máldagi [í>orláks biskups í>órhallssonar í Skálaholti] fyrir

Germanus kirkju á Streiti í Breiðdals þíngum.

Streiti eba Stræti heíir heitib nesströnd sú sem liggr millum
Breibdalsvíkr og Berufjarbar ; þab land nam Skjöldólfr og bjó á

Streiti. Son hans hét Háleygr , og er þaban komin sú ætt sem
heitir Háleygja ætt (Landn. IV, 7).

i) vera kann ab þessi seinasti kafli, um rekana, sé sú skrá sem nefnd

er i máldaganum ab hafi verib borin i lögréttu, og hafi upphaflega verib

skrá sér í lagi, og eldri en máldaginn.
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Sá máldagi sem hér fylgir ætla eg sé einn af' þeim , sem
saminn heíir verib í yfirferb þorláks biskups um Austfjörbu
sumarib 1179. pah er eptirtektar vert, ab máldagi þessi helgar

kirkjuna Germanus biskupi hinum helga, og er þab ekki kunnugt
ab honum hafi verib helgub kirkja annarstabar á íslandi. Fjórir

helgir menn hafa borib þetta naíh, en líklegast er, ab sá Ger-

manus sem hér er nefndr sé sá, sem var mest tignabr á Frakk-

landi, og er þab vottr þess, ab þorlákr biskup hafi minnzt veru

sinnar í Parísarborg. Sá Germanus var biskup í Auxerre

(Antissiodorum) og er dagr hans haldinn 31. Juh. þegar

sagan segir, ab þorlákr hafi farib austr ^jUm sumarib" lætr þab

nærri, ab hann hafi getab verib á Streiti á Germanusdag 31.

JuH, og ab þá hafi kirkjan verib helgub og máldaginn settr.

Máldaginn er prentabr hér eptir tveimr afskriptum ;
er önnur

þeirra í máldagabókinni frá Skálholti, í stiptsbókhlöbunni í Reykja-

vík, D 12 bl. 130; en önnur í máldagabókinni í safni iirna

Magnússonar Nr. 263 Fol. bls. 98, sem er ritub um sama leyti

og hin
,
um 1600

, og mun henni verba ítarlegar lýst hér á

eptir (sjá Nr. 49) ;
í þeirri bók er máldagi þessi kallabr ^^gamall

máldagi".

þegar Wilchins máldagi var saminn (1397) voru ^^bænhúsfé"
frá Streiti komin ab Heydölum, og jörbin orbin kirkjujörb þaban,

og svo er enn (Johnsens Jarbatal, bls. 378).

Streite.

GeRnianiis^ kirkia a Streite a land þat allt. kyr .ij.
ok

ær .XX. ok fiortan avra
j biisgogniim . ok skal fylgia kvengilldr

ornage figm þessum . þar skal syngia .ij. niessur hins fiorþa

tigar loghelga daga. en til erv skilder j þessvm song kyndil-

messa. mariu messa hin fyrre ok annaR dagr paska. þar skal

syngia viij daga rvmhelga ok er j þvi tale ösku dagr ok Ger-

manus dagr. þessar tiðir skal kavpa tveim morkvm vadmala.

ok liggr hon vndir heydala kirkiv ok þangat skal tivnd gialida.

lysa skal of vetrinn fyrir þa daga er svngin er messa epter

vm daginn.

i) Geirmanus, D 12.
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47. [1179]. í Keldudalsholti

Máldagi [þorláks biskiips þórhallssonar í Skálaholti] fyrir

Nikolaus kirkju í Keldudalsholti í Sólheima þíngum.

þessi máldagi er augljóslega samkynja þeim, er hér á undaii

og eptir eru heimfærbir til þorláks biskups hins helga, og er

hann prentabr eptir hinni sömu máldagabók frá Skálholti, sem

opt er getib , og ná er í stiptsbókhlöbunni í Reykjavík ,
D 12

bl. 130.

Keldudalsholt heitir nú Keldudah', og hefir verib kallabr svo

lengi, því í Sólheima máldaga hérumbil 1340 er þab nafn komib

upp. Keldudalr er nú bændaeign (Johns. Jarbat. bls. 14) ;
hefir

þar nú ekki verib kirkja í ærib lánga tíma.

Keldu dals holt.

Nicholas kirkia j
kelidu dals hollte. a. x. hundruð j lande.

fiorar kluckur. gloþa ker. tiolld umhveríis sik . salltara ok

allan sinn buning. þangat skal syngia annan hvarn dag log-

helgan . ok enn fiorþa hvern ottu song. ok skal kaupa song

þann ij
morkuni vaðmala ok skal sækia prest j eyena hp^ um

vetr með hest. ef eigi ma þurt^ ganga a mille. heima skal

tíund. Lysa fra CDariu messu vnz Hðr paskavikv. fyrir alia þa

daga er syngia skai eptir.

48. [U79]. á Sólheimnm.

Máldagi [þorláks biskups þórhallssonar í Skálaholti] fyrir

Mariu kirkju á Sólheimum í Mýrdal í Skaptafells þíngi.

þessi máldagi er prentabr hér eptir máldagabókinni frá Skál-

holti í stiptsbókhlöbunni í Reykjavík, D 12 bl. 130; er hann

þar í flokki meb máldögum þeim sem hér eru tilfærbir ábr,

og ætla eg því hann muni vera saminn í hinni sömu yfirferb

þorláks biskups. ,

i) eyin hg == Háey ; J)ab mun án efa vera sú sem nú heitir Pétrsey.

i) þurft, D 12.
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Sólheimar þessir sem hér eru iiefndir eru Sólheimar ytri í

Mýrdal (Johnsens Jarbatal, bls. 15), og er þar nú bændakirkja

og þíngabraub.

Solheimar.

Mariu kirkia a solheimiim a halft land ok .x. hmidroþ j

klgðnaðe ok j busgogniim. kyr .x. ok .xxx. a. fern messo

[klgþe] . kluckur .v.

þesse er afvinna. þar skolo vera prestar .ij. eþa diakn

ella. ok messa hvern dag .ij.
messur ok salu tiðer einn dag

j viko . ok sua vigihu d[agaj . annan hvarn dag of jola fosto

ok sva of niu vikna fosto . hvern dag of langa fosto.

Brottsongr j kelldu dals hollt. annan hvarn dag loghelgan

ok enn fiorþa hvern ottu song. ok sækia prest a vetr hinn

þriðia hvern dag til fellz. en .xij. messur a solheima ok .xij.

messur til Huals.

49. [1179]. i Miðarnarbæli.

Máldagi [þorláks biskups þórhallssonar í Skálaholti] fyrir

Mariu kirkju í Miðarnarbæli undir Eyjafjöllum í Rángár þíngi.

þab sem hér heitir Mi&arnarbæh er síbar kaliab Mibbæli,

og svo heitir enn í dag. Arnarbæh undir EyjaQöUum er nefnt

í hinni fornu jarteinabók fiorláks biskups (Bisk. s. i, 348— 349,
sbr. bls. 323), og var þar þá prestsetr, en Mibbæh heitir þegar
ci íjórtándu öld, svosem í máldaga einum nálægt 1340, sem enn

er
til, og þaban af. Nafnib er þessvegna meb öbru því til styrk-

íngar, ab máldagi þessi sé mjög gamall, og ab öllum líkindum

frá tíma þorláks biskups hins helga; tel eg hann því til sama

árs sem yfirferb hans var til Austfjarba. Til eru abrir máldagar

ýngri fyrir MibbæH
,
sem munu verba taldir á sínum stöbum.

Kirkjan í MibbæU heyrbi á seinni tímum undir Eyvindarhóla, og
var aftekin meb konúngsbréfi 17. Mai 1765 (Lagas. handa Isl.

III, 525). Ná er jörb þessi bændaeign (Johnsens Jarbatal, bls. 24).

Oddr biskup Einarsson lét rita marga máldaga í bækr, og hon-

um eigum vér nú ab |)akka ab nokkub er til af hinum fornu máldög-

um, sem hafa verib í Skálholti allt fram á hans daga, en brunnu ab

mestu í mikla brunanum í Skálholti 1630. A minnisblabi einu

eptir Odd biskup (1612), sem er í safni Arna, stendr svo : ^^þetta eru



1179. MÁLDAGI KIRKJUNNATl í MIDARNARBÆLI. 253

maldaga bækur sem stadm-enn a. fyrst Wilchins Bök j spiolldum
med einum spennle. Jtem onnur maldaga skræda stor og þar
med tuo afgomul maldaga kuer Ijtel. þad fylgest ad. Jtem visi-

tatiubok herra Gijsla heitens skrifud a pappyr bunden j huijtt

papp. raub j sniden in 4*\ og er sagt Jon heitenn Markusson

hafe hana skrifad. Jtem onnur Visitatiu Bok skrifud j langblada
kuere j tijd herra Gijsla vm kirckiu eignernar." Af þessum
orbum megum vér þó enganveginn álykta, ab ekki hafi verið til

abrar máldagaskrár í Skálholti en þessar, því til er enn brot af

Stepháns máldaga, Jón prestr Egilsson og abrir nefna Michaelsmál-

daga, og Bjarni Marteinsson, sem hefir ritab bókina D 12, 1601,
nefnir einúngis kver og blöb. Visitatiubók Odds biskups sjálfs

var og til, og brann hún 1630 (Skarbsár Annálar). þab er

því efalaust, ab mikib hefir tapazt, og enn meira komizt á ríng-

ulreib, því mikhi örbugra er ab raba máldögunum nibr eptir af-

skriptunum, heldr en eptir frumritunum, hefbi þau verib nú til;

en eigi ab síbr er þetta, sem frelsazt hefir í afskriptunum,
harbla merkilegt í alla stabi. Frá bókum þeini, sem Oddr biskup
hefir látib rita,

eru komnar allar þær afskriptir af Wilchins mál-

dögum sem vér þekkjum nú. Sama mun vera ab segja um
Gísla máldaga, og af máldagasöfnum eptir ymsa biskupa eru til

tvær bækr, sem eru bábar ritabar á hans tímum, önnur hérumbil

1598 og önnur 1601. þessi hin síbari er sú, sem opt hefir

verib getíb, ab nú er í safni Steingríms biskups í stiptsbókhlöb-
unni á íslandi, D 12 (sjá lýsíng hennar ab framan Nr. 24,
bls. 167); en hin er í safni Arna Magnússonar Nr. 263 Fol.

Um uppruna og samband bóka þessara verbr nii lítib sagt meb
vissu

,
nema þab ,

ab þær hafa bábar samanlagbar enganveginn
tæmt allt þab máldagasafn, sem til var í Skálholti þegar þær
voru ritabar. Bók Arna (Nr. 263) hefir ætlab ab steypa saman
öllum máldögum, en hefir ekki komizt á mibja leib meb þab.
Hin bókin (D 12) hefir tínt úr ymsum blöbum og kverum

(sbr. bls. 168), og mun því mebal annars hafa Kklega afskriptir
af því ,

sem hefir verib á þessum tveimr ^^afgömlu" máldaga-

kverum, er Oddr biskup nefnir. En fyrir því, ab stóra ^^máldaga-
skræban" hafi verib skrifub upp ,

höfum vér enga vissu
,
nema

vér gizkum á, ab hiin hafi verib öll í blöbum og þau blöb sé

þab sem Bjarni Marteinsson kalii svo (D 12). Máldagabókina
Nr. 263 hefir Arni fengib ^^frá Bæ (Gaulverjabæ) í Flóa", og
hefir hún heyrt til handritasafns þess, er Torfi prófastr Jóns-

son átti í Gaulverjabæ, og fékk eptir Brynjólf biskup Sveinsson;
hefir því bók þessi verib í Skálholti allan tíma Brynjólfs biskups.
Bókin er nú alls 107 blabsíbur í arkarbroti, og |)ó sumar aubar,
ritub meb skýrri og laglegri settletrs hendi, eigi mjög bundinni.

þab hefir í upphafi verib ætlan þess sem ritabi bókina, eba

Odds biskups, sem mun hafa skipab fyrir því, ab rita alla kirkna-

máldaga í Skálholts biskupsdæmi í þessa bók, eptir röb kirknanna,

þannig, ab alhr máldagar sem til væri um sömu kirkjuna skyldi
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standa saman; er svo byrjaí) aí) austan, á Möbrudal og Skeggja-
stöbum og Hofi í Vopnafirbi, og haldib síban subr eptir. þab
hefir einnig verib ætlan ritarans, ab hafa alkirkjur í einum flokk-

inum, en hálfkirkjur og bænhús í ötrum, og svo klaustrin sein-

ast. Utanmáls hefir ritarinn sett eptir hvern máldagarnir sé,

en þab er
illt,

ab hann hefir verib mjög lítt kunnugr því efni;

verbr þab því helzt Wilchins máldagar og máldagar Stepháns

biskups sem hann þekkir eba abgreinir meb vissu, enda er þab og
betra en ekki, en hitt er allt kallab ^^gamall máldagi" eba ^^forn

máldagi", eba (,gömul máldagaskrá", og einstöku sinnum j^gamallt

bréf' eba j^afgamallt" ;
sumstabar er og engin slík einkenníng ;

en jjgamall máldagi" er eins kallabr sá, sem er fra tíma Ög-
mundar biskups, einsog sá sem er frá fjórtándu öld, svo nú verbr

mabr ab álykta um þab eptir öbrum merkjum hversu gamall
hver máldagi sé. pó er þab lakast, ab ritarinn hefir bæbi

hleypt úr máldögum sumra kirkna
,
sem hann hefir þó Hklega

ætlab sér ab taka ef honum hefbi ekki annabhvort sézt yfir þá,

eba ruglazt í öllu því safni sem fyrir honum hefir legib, og ab

hann hefir þar ab auki annabhvort hætt í mibju kafi, eba ekki

enzt til ab rita alla máldaga stiptisins eptir sinni fyrstu fyrir-

ætlan, svo ab alkirkna máldagar ná ekki nema ab austan og subr

í Rángárvalla sýslu (bls. 1—42) ; þar eptir eru nokkur blöb aub

(43 — 48). Síban er um bænhús og hálfkirkjur: a) í Arness

sýslu (bls. 49—56); b) í Rángárvalla sýslu (bl. 57—60); c) í

Kjalarness þíngi (bls. 61—68); d) í þverár þíngi (bls. 69— 72);

e) í þórness þíngi (bls. 73—78) ; f) í þorskafjarbar þíngi (bls.

79—82). þá er um klaustrin : ^ykkvabæ, Kirkjubæ og Skribu

(bls. 83—90); þá uni Vestmannaeyjar (bls. 91—92). Eptir

þab koma aptr hálfkirkjur í Skaptafells þíngi (bls. 93—96) og
í Múla þíngi (bls. 97—100). Ab lyktum er Helgafells klaustr

og Vibeyjar klaustr (bls. 101— 108). Um aldr bókarinnar vottar

svo í henni sjálfri, ab hún sé ^^samanskrifub eptir gömlum mál-

dögum Anno 1598". A stöku stöbum hefir Oddr biskup ritab

sjálfr, einsog sér til minnis, mun hann því hafa átt bók þessa
í upphafi, og ætlazt til ab hafa hana daglega sér vib hönd, þegar

þyrfti fljótt til ab taka ab skoba máldaga kirkju einhverrar eba

klaustrs.

Máldagi sá sem hér fylgir er á bls. 98 í þessari bók, og
kallabr þar ^^gamall máldagi", er hann ritabr innanum ^^hálf-

kirkjur í Múla þíngi", og kemr þab af því, ab ritarinn hefir

ekki kannazt vib bæjarnafnib ,
eba hugleidt hvar þab gæti

verib, mun hann og hafa villzt á máldaga Streitis (Nr. 46 hér

fyrir framan), því sá máldagi fylgir næst eptir í bókinni
, og er

þab til styrkíngar því, ab þessir tveir máidagar hafi í upphafi
átt saman og sé samtíba.

Stafsetníngin í bók þessari er ab sumu leyti fornleg, og er

henni ab því leyti fylgt hér, en hinu er nokkub breytt, sem ber-

sýnilega er frá ritaranum komib.
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Mariu kirkia j Miðarnarbæli a halft heima land ok .xij.

hundrut j oðrv lage , kirkiv tioUd oll. ok kluckur .ij. ok skrin.

kaleka .ij. prest messo fot tvenn . slopp einn. alitaris klæði

fiogur. gunnfana .ij. gloþa ker. munnlaugar .ij. kerta stikur
.iij.

stola þria ok skirnar sa. ok vatn skiolv ok vatnker. Aspiciens

bok of vetr ok kristinna laga þatt. Roðv krossa .v. slikistein

ok ellz virke.

þar skal vera prestr ok diakn. en kvengilldr vm[a]gi ef

eigi fær diakn .

þar skal lysa fra mariv messv hinni fyrri fyrer log helga

daga til ennar siðaRi mariv messo . en hveria nott þaðan fra

vnz liðr paska vikv .

þa[r] skal syngia hvern dag messo er gioR er til. aNan

hvarn dag þess a mille . hvern dag of jola fostv. axan livarn dag

.ij.
messor of langa fosto ok vigilia hvern aptan. Tvær messor

hver[n] fostv dag j imbro dogum a haust ok fyrer jol ok með

vigiiia. Tiund heima manna liggr til kirkio ok af næsta bæ ok

fra Ravfarfelle env vestra ok syngia þangat .xij. messor.

50. [1179]. at Ásólfskála.

Máldagi [í>orláks biskups J>órhaIIssonar í Skálaholti] fyrir

kirkjunni að Ásólfskála hinum austasta undir Eyjafjöllum.

Af sögunni um Asólf hinn kristna sjáum vér, ah snemma
hefir verib bygb kirkja á Asólfskála hinum austasta undir Eyja-

fjöllum (ísl. sög. 1843, l,
50 athgr. 1), og eru til nokkrir mál-

dagar þeirrar kirkju, en sá er elztr sem hér fylgir eptir, og heim-

færi eg hann til tíma þorláks biskups ,
á því ári sem hann fór

um Austfirbínga fjórbúng. Nú er jörí) þessi bændaeign köllub

(Johns. Jarbatal, bls. 25).

Máldagi þessi er hér prentabr eptir máldagabókinni frá Skál-

holti, sem nii er í stiptsbókblöbunni í Reykjavík í safni Steingríms

biskups, D 12 bl. 54 (sbr. Nr. 24, bls. 16'7—169 ab framan).

Asolfs skale.

Sa er kirkio maldage at Asolf skala at hon a halft land

ok kyr .vj. ok griþung vetrgamlan. kluckur .iiij.
ok tioUd vm
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huerfis. silfr kalek ok ein messo fot. þrenn alltara klæþe. v.

kerti sticLir. munnlogar .ij. gloþa ker ok gunfana' . iij bœcr.

salltari ok jaiTi ieindar scra^ ok mal boc=\ Her skal heima

tiund manna til leggiask ok fra ftsolf scala inum ngrra^ . ok

fra gnupe . ok þangat skal skylt at syngia inn fiorþa hvern dag

loghelgan messo ok dag j viko of langa fosto salo messo nema

ino fyrsto ok ino siðustu. slicr messo songr var ok skyldr'^

til ins yzta ftsolfs skala. xij. messur til ins nerra ílsolfskála.

Su er afvinna her. at prestr skal vera heimiHs fastr ok

syngia hvern helgan dag ok eingi olto song a braut selia.

her scal messo syngia .iij. daga rumhelga j viko \tan fosto .

en j gangfostu^ fiorar. skyllt''' scal at syngia messo hvern

þvattdag er prestr er heima. hvern dag vm jola fosto en .ij.

messur vm langa fosto. Fra CDario messo enne fyrre scal Hos

brenna of vetr fyrer helgar til CDario messo ennar siþare . en

þatan fra hveria nott til crucis messo vm varit . vaxi scal

brenna vm otto songva þa daga helga er j meira hallde ero.

reycelse scal a gloþ ieggia huern dag er ix lexciur er[o] j

otto songvi j messo.

51. [1179], á Ljótarstöðum.

Máldagi [þorláks biskups jjórhallssonar í Skálaholti] fyrir

Mariu kirkju á Ljótarstöðum í Rángár þíngi.

þessi máldagi er nú til í bábum máldagabókunum frá Skál-

holti, bæbi þeirri frá 1598, sem er í safni Arna Magnússonar
Nr. 263 FoL, bls. 59 (sbr. lysíng þess handrits vib Nr. 49,
bls. 253—254), og hinni frá 1601

,
sem er í stiptsbókhlöí)-

unni í Eeykjavík, D 12 bl. 130.

Ljótarstabir eru nú kirkjujörb frá Breibabólstab í Fljótshlíb

(Johnsens Jarbatal, bls. 29), og hefir þar ekki kirkja verib um

lánga tíma.

i) gumfana, D 12
',

i frumritinu he/ir liklega veriiT gufana.

2)
= Jafnlengdarskrá, þ. e. iíklega : Artíbaskrá ár um kríng.

3) líiálbók er iiklega sama og lesbók.

4) ]). e. Miibskála, eptir seinni máldögum.

5) = skiliibr, skilbr. e) giTgfostu, D 12 = gagnföstu.

7) er, 6. V. D 12, og er ofskrifað:
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a Liotarstoþom.

Mariu kirkia a Liotarstoþum a x hvndraþ j lande . kv ok

ær .vj. bvning sinn slikan sem er. þar skal skylt at syngia

annan hvarn dag loghelgan . ok enn fiorþa hvern otto song ok

skal heima tiiuid allra heima manna. ok skal prestr syngia þar

fra Krosse . ok kaupa at honiim
ij
morkum vaþmala. En ef

prestr a allt land ok gegnir við kirkiu ollom maldaga. þa skal

hann ei skyldr at kaupa at oþrom preste. Lysa' fire alla helga

daga . þa er sungit er . fra CDariv messv vnz liþr paskavikv.

52. [1179]. i Ey.

Máldagi [þorláks biskups fórhallssonar í Skálaholti] fyrir

Pétrs kirkju í Ey í Landeyjum í Rángár þíngi.

Eptir máldagabókinni frá Skálholti, sem nii er í safni Arna

^agnússonar Nr. 263 í FoL, bls. 59 (lýsíng bókarinnar sjá vib

Nr. 49, bls. 252—251 hér fyrir framan).

Jörbin Ey er nú eign Breifeabólstafear kirkju í Fljótshlíb,

og hefir svo verií) býsna lengi (Johnsens Jarbatal bls. 30).

Petrs kirkia i Ey a .X. hundraþ í heima landi ku ok ær

.vij. ok kluckur fimm ok tiölld um alla kirkiu. ok allan sinn

buning . þar skal syngia af breiðabolstað annan hvarn dag log-

helgan messu. ok en[n] fiorða hvern ottu song. ok kaupa fiorum

morkom vaðmala . ok lysa firi alla helga daga fra CDariu messu

unz liðr paskaviku. Heima skal tíund heima manna. ok af

strandarhofði. ok or berianesi. Eigi skal prestr skylldr at

kaupa tiðir ef hann a allt land ok syngi hann sialfr heima.

hvert haust skal giallda tvævetran gellung^ á breiðabolstað.

i) tvískrifaL) í bá>.iim handritunum , og sýnir þat) ab bæc^i eru eptir

einu og sama fvumriti. 2)
= geidíng.

Dipl. Isl. I. B. 17
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53. [1179].

IÍréf Eysteins erkibiskups í Niðarósi til forláks biskups í

Skálaholti, allra lærðra rnanna og ólærðra, og allrar alþýðu á

fslandi, um hlýðni við þau boðorð sem |>orlákr biskup skipaði

af guðs hálfu.

Eptir skinnbókinni hinni borgíirzku í safni Arna Magnús-
sonar Nr. 186. 4to. bls. 125—126 (sbr. Nr. 38, bls. 218—220) ;

prentab ábr í Finn. Joh. Hist. Eccles. Island. l, 251—253, og
er þaban tekinn helzti orbamunr (F).

Af því ártalib vantar í bréf |)etta verba menn ab álykta

af efni l^ess hvenær J^ab niuni vera ritab
, og er þab einkum

vafasamt
,

hvort þab muni vera ritab á undan eba eptir bréíi

því sem hér fylgir næst á eptir. Væri þetta ritab seinna
, þá

yrbi menn ab hugsa sér, ab þab bréf sem á eptir kemr væri

ritab meb þorláki biskupi til íslands, um sumarib 1178, og

erkibiskup hefbi þar nefnt þá menn, sem hann þykist þekkja

:; en ekki vilja nefna í bréfinu 1173 (Nr. 38 hér ab framan);

hefbi þeir þá átt ab taka vel undir þab bréf, og þorlákr biskup
ab hafa ritab þab erkibiskupi, en hann ab rita aptr þetta bréf

1179. En mér þykir hitt h'klegra, ab erkibiskup hafi einúngis

átt rábagjörbir vib þorlák biskup um hvab gjöra skyldi ,
ábr

hann fór til Islands 1178, en ekki ritab meb honum. þess-

vegna talar hann hér um ábyrgb vígslu hans, og er þab, ab

eg ætla, vottr þess, ab bréf þetta sé hib fyrsta sem hann ritar

til Islands eptir ab þorhikr er út kominn. Um haustib 1178

og vetrinn eptir og um sumarib 1179 hefir þorlákr biskup haft

fram boborb sín, þá hefir því í fyrstu verib vel tekib, og þorlákr
hefir ritab um þab erkibiskupi, og hann svarab um sumarib eba

haustib 1179 meb þessu bréfi sem hér fylgir. En þá hib sama

sumar fór þorlákr biskup ab hefja tilkall til stabanna og til

kirkjueigna, og þá hefir j)cgar slegib í heitíngar vib höfbíngja.

þá hefir biskup án efa ritab aptr erkibiskupi , og greint til þá
menn sem ríkastir voru og harbsniinastir

, og þarhjá annmarka-

menn um kvennamál; en erkibiskup hefir þá ritab aptr síbara

bréfib (Nr. 54) annabhvort seint um haustib 1179 eba um vetrinn

eptir, því 1180 fór hann úr landi og var á Englandi nokkur

ár, en þegar hann kom aptr voru nokkrir þeirra daubir sem

þar eru nefndir í bréfinu, og getr þab því ekki verib þá ritab.

Finnr biskup hefir tahb þetta bréf til ársins 1 180 í bréfaregistrinu
vib Kirkjusögu sína (Index Diplomatum í Hist. Eccl. IV, 381),
en þab ætla eg ólíklegra. þarsem skinnbókin eignar bréf þetta
Eiríki erkibiskupi, þá ætla eg þab sé villa ein, því aubsætt er,

ab bréfib er ritab ú fyrstu árum biskupsdæmis þorláks biskups,
bæbi af því, hversu talab er um undirtekt vib bobskap hans, er

ekki átti vib nema meban bobskaprinn var nýr, og svo af því
sem skýrskotab er til ábyrgbar vigslu hans.
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Ekki verhY fullkomlega séb á bi éfi þessu ,
hvort þab muni

hafa verib ritab á Latínu
, og |)etta sé útleggíng þess ,

en þó
virbist mér á orbfæri þess líklegra ab svo haíi verií), og ab þab
sé ritab hér í skinnbókinni eptir fornri útleggíngUj sem ritarinn

hefir sumstabar nokkub afbakab.

EyfsteiriD]' erkibiskiip sender. qvediii þforlaki] biskiipi

lærdvm monnum . og olærdum og allri alþydv m. jslande Guds

og sina. Rit J>orlags biskup[s| kom til min . med þekelegvm

ordum. bædi af gvdz alfv . og so ydvare. kvest bann med vorv

rade hafa flutt gvdz bodord fyri ydur. og kvedr- ydur veglega

hafa under tekid og seiger dí væne at gvdz ord og dyrd mvne

fremd taka af vorum til mala og hans fra[m] burd og ydvare

hlydne og godviHa. og viH gud at so se. fyri þui at þat ma
alla oss draga til eilifra fagnada. og \nne gud oss þeirrar giptv

at vor aihygia og embætti megi med ydur nockurra hyt vinna

hvorvmtvegia til salv þurfta. En ef nockurer varda vor bod-

ord. eda hans . fyri þui at helldnr til nymæhs-^ . at forn og

onyt siduenia^ þuerr'^ er hier til hefur þeim afskeidis hrvndit

og haf[a] menn eigi þa \it tökv veil[t]a ne geslu sem vergdvld

vere . þa felie menn þat ur skape sier. og se hvat er satt er.

og engi mundi \it kristne tekit hafa. hier ne j odrum stad. ef

engi skyllde \it þa osidv skiliast er fyrnska hellt. eda forelldra[r]

fagodv^. En þo at ydur þicke nymæle . þuiat hvgar herda og

oþiarft"^ sialfræde hefer hier mote gengit \it toku þessa bod-

orda. þa mæl\m \er þo. og so hann þat eitt uit ydur. er

uorer landar hallda og lata sier \el lika. og eigum \ier under

einum lí'igvm gudz at bva. og þau ein bodord hofum \er honum

i) St' eir^s e'bps (— statutum eiriks eYkihiskxi^s) fyrirsögn meiT rauiTu

letri i skinnbókinni. UpphafsoriTiif er Ey. , og má lesa úr pví bœM

Eysteinn og Eyrikr (sbr. bls. 221, athgr. 1J.

2) i skinnbókmni rita<T sem kvedz.

3) nymæl', skb., og má lesa hvort heldr nymælis eiTa nymæla.

4) skb. hefir sidueria. a) skb. hefir huerr.

e) I annig á spázíu meú sömu hendi i skinnbókinni ,
en i linunni er

misskrifaiT: faogv.

7)
—

új^jjarft; odiarft, skb., og getr þaiT veri.r ritaiT eptir o^iarfí.

17*
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di hendi^ folgit fram at bera j hlydne vit gud . og j abyrgd

vigshi sinar vit oss . gœte hann til . ef hann vill . er jafnalldra

ero vit líristna'- menn og sidan hafa gengit at kristni hofst

medal aUra bestra manna. med ollvm kristnum þiodvm. enda

mvnu eigi ener bestv men[n] helst hendi vit drepa. þeim bod-

ordvm og siaifra sinna þurftvm . þviat þvi einv midlvm vier uit

ydur. er papinn hefur til af heilagra manna settningvm tekid.

en ver af honum. og villdvm vier at þav tæke med ydur eilifa

nyt. og gæslv. en eigi þrigia vetra einna^ . sem ek spyrr at

svmer færi j ord og ætlon . og er betur fallit at so sem þier

viUet eilifa hiaip-* epter taka. so setid þier og eilifa gæslv bod-

ordvnvm. og eilifa sætt afbrigdvnvm . epter þeirri midlan er

biskup leggur til med ydur. en gud gefe honum. þa ahlydne

og framkvæmd. at hvorvmtvegia gegne best.

54. [1180].

Bkéf Eysteins ERKiBiSKUPS í Niðarósi til forláks biskups í

Skálaholti og nokkurra nafngreindra höfðíngja á íslandi, um

vandlætíng sakir h'fernis þeirra, með áminníng ura að bæta

ráð sitt.

Bréf þetta er prentaí) á?>r í Finn. Joh. Hist. Eccl. Island.

1,
249—251, og er hér tekinn helzti orbamunr |)aban ("F) ; hér er

þafe prentab eptir hinni sömu skinnbók (A. M. Nr. 186. 4to,
bls. 122-125, sbr. Nr. 38, bls. 218—220).

Finnr biskup eignar bréf þetta Eiríki erkibiskupi (Hist.

Eccl.
I,

227. 228. 249), einsog skinnbókin, en í bréfaregistrinu

(H. Eccl. IV, 381) heimferir hann þab til 1180, sem er á

dögum Eysteins, en hvergi er skýrt frá hvernig á þessari ósam-

hljóban standi. Mér virbist ekki efamál, ab bréíib se frá Ey-
steini, og hefi eg talib rök til þess vib næsta bréf hér á undan,
hver röb bréfanna muni vera, og í hverju sambandi þau muni
standa (bls. 258). Eptir því ætla eg bréf þetta vera ritab um
vetrimi 1180, ábr en Eysteinn erkibiskup fór úr landi. Til þess

i) hendr, F. 2) kristina, skb.; kristina, F.

3) þetta lýtr án ef'a ab ])ví, ab |)orlákr biskup muni hafa fengib bo(b-

orbum síniim vlibtöku einsog nýmæli á aljiíngi. 4) tvískrifaí} i skb.
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ab sanna ab bréfib sé frá Eysteini er nóg ab geta þess ,
ab

tveir af þeim mönnum sem nefndir eru voru daubir ábr en

Eiríkr varb erkibiskup (Oddr Gizurarson ýli80; Böbvar þórbar-
son f 1187).

Höfðíngjar þeir sem bér eru nefndir eru allir kunnugir og

frægir menn. Jón Loptsson er hinn nafnfrægi höfbíngi í

Odda, sonr Lopts Sæmundar sonar hins fróba (sbr. bls. 188.

224. f 1197). Böbvar þórbarson bjó í Bæ í Borgarfirbi,

fabir Gubnyjar í Hvammi, móbur Sturkisona (f 1187). — Ormr
Jóansson er Ormr Jónsson Svmfellíngr hinn eldri, fabir Sigurbar
Ormssonar

;
hann hefir verib hniginn á efra aldr þegar |)etta var,

og búinn ab fá Sigurbi syni sínum Svínafell, því Sigurbr bjó

þar 1179 (þorláks s. hin ýngri, kap. 18; Bisk. s.
I, 281),

en Ormr hefir þá h'klega búib ab Raubalæk
, l)ar í nágrenninu,

og mun vera sá ^^Ormr hinn gamh", sem nefndr er í sögunni

(þorh s. sst., sbr. hér fyrir framan Nr. 44, bls. 245); er þab
eitt til marks um, ab þorláks saga þessi, eba ab minnsta kosti

Oddaverja þáttr, muni ekki vera ritabr fyr en menn þekktu
Orm Svmfelhng hinn ýngra. Ormr þessi hinn gamU varb síban

múnkr, og andabist 1191 (ísl. Ann. ; sbr. Bisk. s.
I, 437). —

Oddr Gizurarson er sá hinn sami sem getib er um í presta-
tahnu 1143 (bls. 187. f 1180). — Gizur HaHsson er sá hinn

sami sem var stallari Sigurbar konúngs munns, og fór út meb Klængi

biskupi 1152 (sbr. bls. 205); var hann síban lögsögumabr 1181—
1201, og andabist 1206

;
hann var lengstum í Skálaholti hinn síbara

hluta æfi sinnar, og var þar í mestu metorbum hafbr. Eitt er

þab eptirtektar vert, ab tveir af höfbíngjum þeim sem taldir eru

búa í Austfirbínga fjórbúngi, tveir í Sunnlendínga fjórbúngi, og
einn í Borgarfirbi, en enginn |)ar fyrir vestan. þeir sem eru

nefndir eru alhr úr þeim hérubum sem þorlákr biskup var

búinn ab fara yfir 1179, eba sem næst honum lágu og hann

þekkti bezt, því til Vestfjarba fór hann fyrst 1182. þab er

og eitt til marks um
,

ab Eysteinn erkibiskup haíi ritab bréfib,

ab hann ávarpar einkum Gizur Hallsson og Jón Loptsson , því

þeir voru honum kunnugir frá ýngri árum hans, þegar hann var

kapehán ínga konúngs og þar eptir, því |)á hefir hann þekkt
Gizur er hann var meb Sigurbi konúngi, og Jón Loptsson þegar
hann var í Noregi 1163 og 1164.

Um orbfæri á bréfi þessu má segja hib sama og fyr ,
ab

þab vottar fyrir sem |)ví muni vera snúib úr Latínu, og ab þab
sé hér ritab eptir fornri útleggíngu, sem ritarinn hefir ab öllum

h'kindum afbakab á raörgum stöbum. þessar afbakanir ætla eg

þó se hér ab fuUu leibréttar.
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Ey[steinn]' erki biskup sender kYe[dlv] . þoiiaki . biskup[i] .

Ey[steinn]^ erki biskup . sender qvediv. Jone loptz syne. Boduare

fordarsyne . Orme Joanssyne'^ . Oddi gizvrarsyni. Gissure Halls-

syne*.

Spvrtt hofvm vier þat vellde er gud hefur ydur getit.

yfer þui folke er land þetta bygger. og af þui þikivmzt

ver vita j hverre abyrgd þier ervt vit gvd bundner. er hverr

m, sinne viskv at svara. og þa skyn fyri at gialida. at engi er

kostur leidrettingar. og er fyri þui hverivm rad vit at laka at

kostgæfast medan volidin hefur j hendi . vitvm vier at hier ero

vittrer menn j
landi þessv . og væri þa sanvittrer. ef þof^ stad

tæke vitzka [þeirra. vit þeirra'^ rædv er Gvds Iðg kunna . og

vitv ydra misferd. og er þeim mal hœttazt er sina misferd sia

og annarra og mecgu leidretta.

Kvnnigt er yckur. Jon . og gizsurr. at naudsynia mal

rædum vier vit ydur. bæde ydvart og vortt. kristinna manna

nafn bere þier. En skyrit þit. er skijit gudz Iðg. hvarf^

er þit hafit kristinna manna att haíi^ . vm env hæstv bodord.

eda eigi. At^ þui. at vier hofum heyrtt. þa er margs
med'*^ ydr oi fatt þat er kristnir menn adrir fyigia. og hafa

vit tekid. þo at hofuct horfa^' þicke og faga med mil^kilie

uirding. En of^ engan hliit synest oss meira ái fatt. helldur

en vm ohreinlife manna hier. og kvenna far. er eigi þarf fyri

yckur at skyra vm . liversv stadfest bodord. er . af gvdz sialfs

mvnne bodit. En þier haíit þat med suivirding íirrzt'-- ener

agætustu menn. lifit'* bufiar life . rekit^^ eigi hiuskap . ne þat

helga samband er eigi ma slitna. nema kona manz hore under

I) St. eireks (=. Statutum eireksj fyrirsögn me(T rauihi letri i skinn-

bókinni. par er og fyrsta or&iiT ritait Eyr {~ Eyrikr)^ kemr padr af

því, aít ritarinn hefir eignaiT bréf fetta Eiríki erktbiskupi, en í frumriti

hans mun eimínyis hafa sta&iór E.
, sem bœ'&i mátti lesa tír Eysteinn og

Eirikr C^br. bls. 221 athgr. 1J.

i) Eyr. (
- Eyrikr), íAmnö. 3) Jvarssyne, skb.

4) lannig hefir Finnr biskup pegar leiíTrétt^ hakonar. s., skb.

ó) pannig f, skb.; þann, F. e) frá [ J^eirra. En vit þa, skb.

7) hv^ (hvad), skb. «) = athæfi.

9) af, skb.f og enginn púnktr fyrir framan. 10) yrd (vard), skb.

II) hafa, skb. i-^) pann. leurrétt i F' ; ef, skb. 11) fyrst, skb.

14) lif», íA6.; lifat, F; púnktrinn er hér fœriTr fram fyrir oriH,r.

15)
= rækitj púnktrinn er fœr&r fram fyrir orcfiir.
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hann . og þo med þeim einvm liætte . at hvortvegia halldi sier

fra savrhfe medan^ þav lifa jDæde . eda saman byggiazt. En

med þvi at hofdinngiar hafa sHka ohæfv j sinne samviskv-.

og af þvi treystazt þeir eigi hirtingar ord at hafa fyri alþydv.

þa er þar komit at alira rad hallast j einn stad . ens meira .

og hins minna.

So er og kennemanna mal wm kappsemd þeirra. og vopna
burd . at þat er or þeim hætte sem anara manna mal . eda

þeirra er j godum sidum ero.

Nu gioret þat fyri gvdz saker . fyri mun[it] yckur eigi þeirrar

geskv. at vm yckra daga mætte nöckur vmbot leggiast cci rad

manna. Sæll er sa. at so langa nyt skyllde vita epter sinna[r] syslv.

sem þier vitit-' . ef-* þier leggit nv hvg oi . at þier ættid eilitlega

ydvars starfss . ef vm ydra daga skylde guds uilie meir fram

ger vera. en hier til hefur verit. þa væri so sem eins' hvers

manz hialp . er framleidis væri holpinn . af ydrv orrade . væri

ydur nyt og avoxtur. Og ef þier skulivt ydvartt mal. edr

annara til betre hluta flytia. en hier til hefur verit. þa mvnvt

þier fyst verda at hirta sialfa ydur og styrk at veita biskupum

ydrum til hegningar [vid] under lydinn^ og gera nockrra skipan

ca . at sekter se settar til biskupa soknar vm kristne spell . þa
hefer hann l^anda festing til hegningar. En þo at þier megit

eigi af ydur j fystv geta þann skirleik^ athæfls ydvars . er

þurftt ydvare gegnde . þa eigit þier minne abyrgd at svara

fyri eina ydur. helldur en bædi fyri ydur. og alla adra. þa er

af ydvare uanræktt fyri farast. þuiat þier ervt skylldugir til at

draga menn fra orade. þar sem ydur hefur gud fiorsiana^

gefit. og vellde. Nv styrkit þier rad biskupa og set[id] eigi so

fyrnskv ydra. at eigi takid þier vit hialp rade . er þier vitód

sialfer Gitzor og Jon at engi*" er fyri þvi at helldur nymæle . er' •

i) m^ (-= meh), skb.

2) þannig skb.', hefir ef til vill verid' upphaflega samvístv.

3) nisit, skb-^ púnktinum á eptir er vi()^ bœtt.
4) at, skb.

;.) j, skinnb., og svo hefir upphaflega veríif, svo bœiTi hefir mátt lesa:

ejns, og j (= í), en á pessum sta^ hefir ritarinn lesiíf í.

6) orade, skb. (= ærrábi, orræ()i).

r) lydin, skb.^ lyí>ni, F ; án efa er rétt lesht: undirlý^inn.

h) sk'leik, skb.; stirkleik, F. 9)
= forsjána.

10) eng, skb. 11) er, einsog at, eita þó at.
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hier þycke nytt at heyra. er meir hefiir riktt sialfræde en

sanninde. Nv gior[it] nockrra þa skipan cci mote íiandans

vellde . med þvi ahte sem gvd mvn til setia med yckur og

biskupa cn syn . at gud skipe ydur. til þeirra hhita er bædi

mecgi adrer ydvara hialpa nyota og so sialfer [ér] d'i þeirre tid

er allt reynest at hiegoma. nema þat eitt. er gudi er þionat .

valete.

55. [1180].

Máldagí [þorláks biskups í>órhailssonar í Skálaholti] fyrir

Saurbæjar kirkju á Hvalfjarðarströnd.

Eptir máldagabókinni frá Skálholti í stiptsbókhlöbimni í

Reykjavík, D 12, bl. 74 (sbr. Nr. 24 ab framan).

|)ab ætla eg óefab, ab máldagi þessi sé svo forn, ab hann
sé ekki ýngri en frá þorláki biskupi hinum helga; þab sýnir
bæbi or^færi hans og samburbr hans vib ýngri máldaga Saur-

bæjar kirkju.

Ártahb er hér sett eptir ágizkan , og stybst þab þó vib

nokkub |)ab er vér vitum meb vissu. I Kristinrétti hinura forna

er skipab svo fyrir í Biskupa þætti (kap. XIV, Thorkel. bls. 62),
ab Skálaholts biskup skuli fara yfir einn fjórbúng biskupsdæmis
síns á ári

, og sitt sumar um hvern fjórbúnginn af þeim þremr
sem undir hann hlýddu. Nú er þab sagt, ab þorlákr biskup
fór um sumarib 1179 luri Austfirbniga fjórbúng, svo sem ábr var

getib (bls. 245); en hann fór fyrsta sinn um Vestfirbínga fjórb-

líng 1182, og allt norbr í Steingrímsfjörb, því hann víg^i kirkju

þab sumar í Kálfanesi (Sturl. 3, 2; Gubmundar s. kap. 9;
Bisk. s.

I, 425). þab er því h'klegast, ab þorlákr biskup hafi

farib um Sunnlendínga fjórbúng og subrhluta Vestfirbínga fjórb-

úngs á árunum 1180 og 1181, og ab þá sé gjörbir þeir máldagar,
sem hér fylgja eptir úr þessum hérubum. En því færi eg þá til

fyrri ára biskupsdóms þorláks biskups, heldr en til hinna síbari,

ab h'klegra er, og samkvæmara venjum og háttum biskupanna, ab

máldagar sé gjörbir í fyrstu yfirreibum þeirra, nema þar sem

svo á stendr, ab þeir hafa síbar vígt einstöku kirkjur. eba sýslab
í kirkjumálum á einstöku stöbum.
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Saiirbær.

Sa er circio maldage i saurbæ a hvalfiarþar strond. at

kirkia a saurbæiar laiid allt oc annat land a færsticlo . hit

þriþia [at]
ramna berge. fiorþa i hofþa. fimta i katanese'. Sævar

garþr halfr.

Sva er mællt ym lond þesse ail er hær æro nu taliþ . at

engom skal fra loga at osækio. hvargi- sæm staþ-^ þann

varþvæiter"*.

J>ar liggia til circio cyr .xv. oc .LX. asauþar. fimm cugillde

i gelldfe . til fimtan hundraþa vaþmala i bugognom oc hus-

buninge. hæstar sæx gællder. oc ænge værre en fimtan aura

cugillde.

En su ær af vinna staþar þæss . at þar scolo væra prestar

tvæir. far scal vera otto songr oc messa hvern loghglgan dag .

oc messa hvern rumhelgan dag .
ij

messor hvern dag rum-

helgan vm langa fosto oc fosto daga j gagnfostom.

t>ar scolo fylgia omagar tveir . quengilldr oc carlgilldr .

þar scal ala þurfamenn iamn marga hionum. oc eigi íleire

nema vili. Jóns messo pm þing. Petrs CDesso. Olafs CDesso.

allra hæ[i]lagra CDesso . jola nott. ClOario ODesso vm fostu. scir-

dags aftan . þvatt nott fyrer pasca.

Sa scal abyrgiasc circio . at hon brenne eigi . oc circio fe .

er staþ varþvæiter.

56. [1180].

Máldagi kirkjunnar á íngunnarstöðum í Kjós [er þorlákr biskup

þórhallsson setti].

þessi máldagi er tekinn eptir máldagabókinni D i2, bl.

77 (sbr. Nr. 24 og 55 hér ab framan).

íngiuinarstabir voru á síbari tímimi taldir mebal stólsjarba

frá Skálholti, en kirkja var þar enn 1575, og er talin í mál-

dögum Gísla biskups Jónssonar, eins og í Wilchins máldögum

i) nese, tviteJdö í D 12. 2) huergi, l) 12.

3) staíi, 1) 12, 4) var'bvætter, D 12.
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ábr. Kirkja ])essi lá ávallt á seinni tímiim undir Reynivalla

sóknir, og seinast var hún felld af, en jörbin var seld meb
Skálholts stóls jörbum. og er hiín nú bændaeign (Johns. Jarbat.

bls. 101).

Jngimarstaþir.

Kirkia a oc iii helga agatta* allt huid a Jngunar stoþum

oc settung j eyrar lande. kyr .vi. oc .xxx. a. fiogur kugillde

j gelldfe . halft annat hundrat j busgognom oc j husbuninge .

hestr gelldr lastalauss. xij manaþa tiþa bœcr oc messo fot .

silfr kalec. roþo cross . alltara klæþe ij
oc blæia. bricar clæþe

gloþa ker oc gloþa jarn . [alltara steinn. kirkiu stoll. bakstr

jarn- oc linslopp. kerta stika. munnlogar .ij. oc lyse steinn.

bioHur .V.

Su er afvinna skylld^ a þesso fe. at þar scal vera seto

prestr ef sa viU er þar byr . meþ biscops raþe . Joan prestr

scal vera þar meþan hann viU oc fylgia þessu fe at allda eyþle.

Heima manna tiund alla a circia.

þar er scylldoct* at syngia annan hvarn dag oc inn .iiij.

hvern otto song. oc kaupa at preste .ij. morcom'\ oc ef eng-

inn fæ.sc prestr. þa scolo reynvelHngar fyrst eiga kost at lata

syngia til þessa kaup[s] ef þeir viiia.

Biscops handsoi ero a þessum circio fiam ollom. oc hann

a valld oc forræþe einn at kavpa þessom kirkio fiam sva sem

hann vill oc þa er hann vill til þurþar oc til miclonar vm fe

eþa afvinno.

57. [1180].

Máldagi kirkjunnar í Eyjum í Kjós [sem þorlákr bískup

J>órhallsson setti].

i) hin helga mey Agatha; messudagr hennar er 5. Febrnar.

2) frá [ utanmáls í D 12. 3) = skil^. 4) seylldast, D 12.

5) merc^, D 12.
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Jjessi máldagi er í bókiiini D 12, bl. 78 (sbr. Nr. 24

og 55 hér ab framan) ; hanii er og í máldagabókinni Nr. 263.

Fol. í safni Arna Magndssonar, bls, ()5
j og kallabr þar ^.forn

máldagi".

Kirkjan í Eyjum var síban köllub hálfkirkja, og heyrbi
undir Reynivalla prestsumdæmi , eins og hér er skipab fyrir í

máldaganum; stó6 kirkja þar enn á dögum Gísla biskups Jóns-

sonar, og er taUn í máldögum hans (1575), en jörbin hefir

ávallt verib bóndaeign. Ná er kirkja þessi fyrir laungu af tekin

(sbr. Johns. Jarbat. bls. 100).

j Kyium.

Mariu kirkia' i Eyivm a .x. hundraþ j lande oc scog j

Sviuadal. buning sinn allan i tiolldom oc alltara klæþom.
krossom oc kloccom oc kertisticom . oc þat er at skylido þarf

til guþs þionostu^ at hafa. þa er messo scal syngia. fyrir þat

vtan er prestr hefir meþ ser.

þar scal syngia annan hvarn dag loghelgan af reyne voli-

om . scildr til paska dagr oc kyndil messa^^ . kavpa hvndraþe

alna-*.

Heima tivnd . oc'* lysa of^ petrinn of"' nœtr þa er svngit

er oc fyrir allar log^ hatiþer . þar scal syngia annan hvarn dag

loghelgan. oc kaupa slico kaupe sem biskup vilP.

58. [1180].

Máldagi kirkjunnar að Reykjum í Kjalarnes þíngi [er þorlákr

biskup þórhallsson setti].

Eptir máldagabókinni D 12 í stiptsbókhlöbunni í Reykja-

vík, bl. 79 (sbr. Nr. 24 og 55 hér ab framan).

i) Petri Olavi, h. v. 263. i) þarf, b. v. D 12, 268.

3) l)ann. 263; messn, D 12.

4) hundradi alnuin, D 12; hvndrad alna, 263.

ð) sl. 268. 6) af, 263. 7) af, 263.

8) sl. 263. 9) z ct., 6. V. D 12.
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Reykir þeir sem her eru nefndir eru Sufer-Reykir í Mos-
fellssveit. par stób lengi kirkja , og heyrbi undir Mosfell

;
er

hún talin í niáldögum Wilchins (1397) og Gísla biskups Jóns-

sonar (1575), og kölkib hálfkirkja, en átti ekkert í heimalandi,

því jöríjin hefir avallt verib bóndaeign. Úlfarsfell var kirkjujörb

þaban. Kirkjan ab Reykjum var ein af þeim, sem var felld

af meb konúngsbréfi 17. Mai 1765 (Lagasafn handa Islandi

tu. 525).

Reyker.

Sa er maldage a kirkiu at reykiam . at þar scal annan

hvarn loghelgan dag messa oc inn
.iiij.

hvern' otto songr oc

sva meþ hatiþom , sænda- annat hvart eptir preste mann eþa

eyk. oc lysa fyrir hvern dag. þann er þar scal syngia.

{>ar scal giallda preste .C. alna . giallda miol at helminge .

ef sa vill þat helldr er þar byr. en voro . en kirkia a nitian

mæla acrlond i gorþom vt. oc seha sain half af hende.

[Taka heima-^ tiimdir heima manna þeirra sem þar ero.

oc lyse toUa.

alltara klæþe .iiij. oc biollor .iij. oc kerta stikur .ij.
oc

munnlogar .ij.
oc duca .ij. oc brikar buninga .iij.

oc kyr ein. oc scal gefa nyt hennar mario messvr allar

oc fæþa þurfamann.

59. [1180].

Máldagi Iþorláks biskups þórhallssonar í Skálaholti] fyrir

Gufunes kirkju.

þessi máldagi er eptir máldagabókinni D 12, bl. 80

(sbr. Nr. 24 og 55 hér ab framan).

Eptir því sem hér er fyrir skipab skyldi vera heimilisprestr
á Gufunesi

, og svo mun hafa stabib nokkub frameptir ,
en vér

höfum nú enga forna máldaga fyrir Gufunes kirkju abra en

i) huer, D 12. 2) fæda, D 12; {upphoflega: fæda).

3) frá [ oc, D 12.
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þenna, því hiin er ekki talin í Wilchinsbók ; en í máldögum
Gísla biskups Jónssonar (1575) er þar tahn kirkja , og var þá

jörbin orbin leigujörb frá Skálholti. Seinna varb hún koniings-

jörí), en þó var hún ekki mebal stólsiarba þeirra sem Páll Stígs-
son tók í skiptum vife stóhnn (Safn til sugu ísl. i, 132). 1752
var fluttr ])ángab fátækra spítali frá Vibey ,

sá er tekinn var af

1793, en skömmu síbar var jörbin seld (1798) og er hún síban

bændaeign. Kirkjan var ávallt á seinni tímum útkirkja frá Mos-
felH í Mosfellssveit.

Giifimes.

Mariu kirkia a gufunesi a xx^ i lande oc kyr .ij. kross

oc khickur. silfr calec oc messo fot . tiolld vm hverfis. alltara

klæþe .iij.
Vatn ker. gloþa ker oc elldbera. slopp oc numn-

iogar .ij.
lás oc kertta stikur .ij.

þar scal tiund heima oc af nio bœiom oc sva groptr. þar

scal vera prestr oc syngia ailar heimilis tiþir .ij. messor hvern

dag vm langa fosto . messa hvern vigiliu dag. hvern dag vm

jola fosto
.ij. messor. nacqvern imbrodag a jola fosto. oc

of haust.

lysa fra mario messo vnz liþr paska vico.

60. [1180].

llJÁLDAGi kirkjunnar að Ölfusvatni í Árness þíngi [er þorlákr

biskup þórhallsson setti].

Eptir máldagabókinni D 12, bl. 80 (sbr. Nr. 24 og^ 55
hér aí) framan). Máldagi þessi er einnig ritabr í bók Arna

Magnússonar Nr. 263. Fol. bls. 65, og kallabr þar ^/orn mál-

dagi".
Ölfusvatn og Hagavík eru, eins og kunnugt er, í Grafníngi,

nálægt útsubrhorni þíngvallavatns, en Sandey er í vatninu.

Olfusvatn er forn bær, því Grímkell gobi, son Bjarnar gullbera,

þjó þar hinn seinna hluta æfi sinnar, og Högni í Hagavík
(Harbar s. kap. 2; ísl. s. [1847] ll, 5). í sögunni er þess

getib, 'áb Grímkell hafbi þar hof mikib. pah er því harbla lík-

legt, ab kirkjan þar hafi verib meí) hinum allra elztu
,
enda má

og rába þab af |)ví, ab henni eru hér taldar eignir eigi alUitlar.
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og skipabr setuprestr. Kirkja þessi er talin bæbi í Wilchins

máldögum og Gísla
,

en í hinum síbara þó sem leigujörb frá

Skálholti, og síban var Ölfusvatn selt meb jörbum stólsins (sbr.

Johns. Jarbat. bls. 73).

Vatn.

þessi er kirkio maldage at vatiie . at þar liggr til sandey

oll . oc .xij. himdroþ alna i vatz lande oc i hagavikr lande . oc

scal eigi selia lond þesse nema með ollom gœþom . þeim er

fylgia . at leyfe biscops þess er i scala holite er.

þar fylgir oc kyr ein . oc scal gefa einnar kyr nyt fra þvi

er sio vicna fasta k^mr . hvern drottens dag . vnz hþr hvita

daga . oc mario messo of • fosto . oc olafs messo . oc vpp-

stigningardag . oc hvern drottens dag vpp fra olafs messo til

vetrar.

at vatne scal vera seto prestr . oc syngia þar allar heimiUs

tiþer. oc
.ij. daga rumhelga i viko . oc alla þa daga er messa

er til gor . hvern dag messa of^ iola fosto . oc annan hvarn

dag .ij. messor oP langa fosto . vigiha hvern dag rumhelgan

of^ langa fosto. syngia .ij.
messor fosto dag i imbro dogom

of^ haust oc of^ vetr.

kirkia a kluckur .iij. tioUd vm huerfis i kirkio . alitara''

klæþe .iij. prestz messo fot fuU. kertastikur .ij. gloþa ker. oc

gloþa^ jarn. roþo kross. lyse kolo. [skirnar sar. oc sUfr

kalekr^.

61. [1181].

Máldagi Mela kirkju í Borgaríirði [er þorlákr biskup |>ór-

hallsson setti].

af, 263. 2) af, 263-, vín, D 12.

3) af, 263; vm, D 12. 4-6) af, 263.

7) f)ann. 263; alltaris, D 12.
«) f)ann. 263; globav, D 12.

'>) A'^ [ þfinnig eptir 263; kirckia a Sar : z silfur kalek :
,

1) 12.

Eptir fenna máldaga er hálf bla(Tsí&a auí)- i D 12, og endar fiér annar

hinn forni máldagakafli í bók fessari (bl. 52—80J; er fur i þeim

kafJa enginn múldagi ýngri en frá dögum Arna biskups Helgasonar.
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Eptir máldagabókinni D 12, bl. 120 (sbr. Nr. 24 og 55

hér ab framan).

þessi máldagi er ekki ritabr í bókinni eptir fornum mál-

daga, heldr eptir máldaga Sveins biskups hins spaka (1466—
1476), eru þá komnar inn í skrá þessa á tveim stöbum greinir,

sem ekki hafa verib í hinum forna máldaga, svo sem augljóst

verbr þegar menn bera saman Mela kirkju máldagaskrár frá

ymsum tímum
,
sem enn eru til allmargar ,

ein eba fleiri frá

hverri öld. Meb þeirra leibbeiníng hefi eg abskihb þaí) hife elzta,

sem eg ætla réttilega heimfært til þorláks biskups hins helga,

og heíi eg ábr fært rök ah (Nr. 55), hvers vegna eg tel þaí)

til ársins 1181. þab sem máldaginn hefir um landamerki Mela
stendr ekki í hinum síbari máldögum kirkjunnar, og kynni menn

því afe hugsa, ab því væri einnig skotib inn í Sveins máldaga,
en mér virbist þaí) vera augljóslega fornt, og muni þab vera fellt

úr af því mönnum hafi þótt óþarft ab rita þab upp aptr , fyr
en eptir svo lángan tíma, afe hin forna skrá gat verib orbin

fúin og þurft endrnýjunar vife
, og til þess gat verib komib á

ofanverbri fimtándu öld. f^ab er eitt til h'kinda um, ab landa-

merkin sé forn, ab máldaginn er saminn ekki mjög laungu

eptir ab þorlákr á Melum hafbi keypt jörbina, og vib þau kaup
munu landamerki Mela hafa verib ákvebin eptir lögum (Grágás
í landbrigba þ. 2. kap. ; Fins. ll, 80).

þeir febgar þorlákr og Magnús á Melum voru merkir menn

og höfbíngjar; frá þeim eru komnir Melamenn, og eru ættir

þeirra raktar víba í Landnámabók (fsl. s. 1843.
1, ættatafl. i

og lll). þeir voru náskyldir Reykhyltíngum og Sturlúngum.

Magnús þorláksson á Melum átti Valdísi
,

dóttur Hreins ábóta

ab þíngeyrum, Styrmissonar, af Gilsbekkínga ætt (f 1171; ísl.

Ann. ; sbr. Bisk. s.
l,

85 athgr. 8). Magnús veitti Páli presti

Sölvasyni í Reykjaholti móti Böbvari þórbarsyni og Hvamm-
Sturlu í Deildartúngumálum , og sýnir þab ,

ab hann var fuU-

roskinn mabr og hérabsforíngi 1179 (Sturl. 2, 34). þab kemr

því allvel heim
,

ab hann hafi nálægt þessum tíma lagt fé til

kirkjunnar á Melum.

Melar.

þetta er maldage kirkiunnar a melum . at hon a allt heima-

land itakalaust . meþ ollom þeim gognom oc gæþom er þorlakr

keypte oc magnus lagþe til.

Ero þesse landamerke i millum mela oc belgs holltz . flatr

steinn fyrir norþan osinn a skala læk oc upp a steininn a

skala hollte oc þaþan i titlings hollt . oc þaþan augsyn i vorþo-
hollt oc þaþan i byrgishollt. oc þaþan augsyn i fiskelækiar



272 MÁLDAGI MELA KIKKJU í BORGARFIRÐL 1181.

steckia . oc þaþan i fugls þiifo . skamt fra tungarþe at íiskelæk .

stackgarþs' enge i fiskelækiar veito oc or fuglþufo i iarþkrossa

suþr i veito viþ læke . oc augsyn þaþan i stein fyrir ofan holltz

fot. oc augsyn or iiolltino i kringlottar þufnr. oc augsyn

þaþan i landbrotz kelldur. sem sunnan ganga i vatnit. Garþr

er gengr or melavatne oc ofan i meyiavatn fyrir ofan garþ a

ase. Annarr garþr ofan or tungarþe a ase . oc ofan i gilit

fyrir vestan akrgerþe a ase.

Kirkian a reka allan þaþan fra þvi gile oc til steinsins

fyrir norþan skalalækiar os.

Fiarmaþr af melum a at sitia a tungarþe at ase.

Hnn a selia land allt . er liggr i millum fosslækiar oc

tungu ar^.

Kirkian a æfmliga skylld i fiskelæk. mork vax eþa sauþ a

haust. þann er iafn goþr se.

J>ar scolo oc vera
.ij. prestar. eþa prestr oc diakn oc

kvenngilldr omage or kyne magnus.

J>ar er lofaþr groptr ollum þeim likum . er menn vilia

þangat færa oc kirkio lægt er.

þar liggr til kirkio tiund af xv bæium oc half or hofn.

þar fylgia kirkiur at læk. oc i hofn . oc bænhus .iij. oc luka

.vj. aura af hverio^*.

62. [11811.

Máldagi kirkjunnar að Miklaholti [er forlákr biskup f>ór-

hallsson setti].

þessi máldagi er prentabr eptir máldagabókinni úr Skálholti,
sem nú er í stiptsbókhlöfeunni í Éeykjavík, D 12, bl. 65 (sbr.

Nr. 21 og 55 hér ab framan).

i) stack garb z, D 12.

t) hér hefir \evib skoti^ grein inn í máldagann sí^ar um jar?)aeignir,

kvikfé og eignir innan kirkju, og er þeirri grein sleppt hér, en mun korna

fram í síí)ari máldögum.

3) hér er bætt y'ih grein í máldaganum ,
sem er miklu ýngri , og er

henni hér sleppt, en hún mun koma fram í síibari máldögum.
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Gimnþjóf þann ,
er hér er nefndr í máldaganum, og mmi

hafa gefib Miklaholts kirkju þær eignir sem henni eru hér taldar,
hefi eg ekki fundib nefndan í sögum vorum né fornum skrám.

þab kvebr svo ramt ab, ab nafn þetta kemr hvergi fyrir í Land-

námabók, og varla eba ekki á íslandi annarstabar, svo getib sé,
en í Noregi er nefndr Gunn|)jófr bóndi nálægt þessum tmia,
enda er og nafnib í sjálfu sér fornt, og svo er nefndr sonr

Fribþjófs hins frækna (Fribþjófs s. í Forn. s. Norbrl. Ji
, 100),

svo ekki er ab efa ab nafn þetta hafi verib á íslandi, þó vér höf-

um nú ekki sögur af því.

Myckllþ] hoUt.

Myckla holltz kirkia a heinialand allt nieþ ollom gæþom.

tialldeyiar meþ ollom gæþom . ketil sker oc hello sker oc

taþna sker at hehninge viþ skognesinga. meþ ollom gæþom .

reke fra fosslek vt op leyningar at helminge viþ skognesinga.

Naust giorþ oc sallt gerþ' i skogarnes land oc acrgerþe.

Scognesingar eigo einge i miclaholltz lande hia deilldar læk

fyrir reka varþveizlo. hafrsfell. hgsardalr. lagsarbacke . þufna

land . Rece a homlu barþa. at þeim hluta sem til telsc. nauta

afreitr^ a flotur"^. Rauþmælingar eigo haga heimilan .xij.

hrossom .ij. manoþr i micla holltz land suþr fra huse. oc

husrum manne . er gætir. at hafrs felle. skogr i langa dal.

hylir .ij.
i straumfiarþar a niþr fra laxa. kyr .x. eitt naut vetr-

gamallt. L. a. gelldungar .ij. [ok] xx. sneguer-* . tvevetr hestr

einn .
.iij.

merkr vaþmala. CCC i busg[ognom] oc husbunaþe .

tvenn messo fot. XL. rapla [til
forkirkiu giorþar^.

Su er afskylld fiar þessa. at prestr oc diacn scal vera 1

mycla hollte. [ocj qvengillder omagar .ij. pr kyni gunnþiofs.

oc scolo þeir hafa alla atvinno af staþar fiam . oc vinna staþ

allt þat er þeir mega.

t>ar scal ala menn alla þa er ser megu eige geta mat oc

klæþe. fyrir qsco spcom eþa elle eþa vanheilso.

i) pannig hefir og GyriYs máldagi, en í Gisla máldaga er hjalls gerj) ;

sýnist paií" vera allsennilegt aö' lesa svo, en pó mun þelta vera réttara.

i) = afröttr. 3) = Flötur (þ. e. nú kallaT Flatir).

4)
—

sn0ggir, /;.
e. án reyfi.s, 5) frá [ og forkirkiu giord, D 12.

Dipl. IsL 1. B. 18
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fesse spngr^ þvatnætr allar. oc fimto nœtr allar. [oc]

messor^ fyrir postola messor allar.

63. [1181].

Máldagi Mariu kirkju á Kolbeinstöðum [sem iþorlákr biskup

þórhallsson setti].

Eptir máldagabókinni D 12, bl. 104 (sbr. Nr. 24 og 55

hér ab framan).

þorleifr sá sem hér er nefndr hefir sira Jón Halldórsson

ætlab ab vera mundi þorleifr hreimr. þorleifs hreims er getib

í Sturlúngu allvíba
,

hann var úngr þegar Flugumýrar brenna

var, og var þá fyrir skenkjurum (1253), síban var hann lögmabr

þrisvar (1263—1266, 1268—69 og 1271—72) og andabist

1289. Ef hann væri sá sem hér er nefndr
, þá yrbi máldagi

þessi ab vera frá dögum Arna biskups þorlákssonar. En bæbi

virbist mér máldaginn sjálfr lýsa því, ab hann sé eldri, og svo

mundi þorleifr hreimr ab líkindum vera nefndr lögmabr, ef hann

væri sá sem hér er talab um; þykir mér og alllíklegt, ab sira

Jón Halldórsson kunni ab hafa minnzt bréfs Oddgeirs biskups

þorsteinssonar 17. August 1375, um ómagavist í ætt fiorleifs

hreims, en sú ómagavist var í Hítardal
,

en ekki á Kolbein-

stöbum
,

enda er og jafnvel sagt í því bréfi, ab þorleifr

hreimr hafi eignazt þá hina sömu ómagavist í Hítardal af Katli

presti föbur sínum. þessvegna þykir mér hitt líkara, ab þessi

þorleifr sé þorleifr beiskaldi, sonr þorláks hins aubga í

Hítardal (^ 1200). Sá þorleifr er víba nefndr, einkum í Land-

námabók, Sturlúnga sögu, þorláks biskups sögu og víbar, og
var einn meb helztu mönnum á íslandi á sinni tíb. þorleifr

beiskaldi var ekki mikill vin Sturlu í Hvammi (Sturl. 2, 28),
en hann er tahnn ávallt í flokki meb þorláki biskupi , og |)ar

var hann í fylgb meb honum um Borgarfjörb þegar Bæjar-Högna
mál stóbu yfir (þorláks s. hin ^'ngri kap. 20; Bisk. s.

l, 286),

gekk hann þá í milli vib Eyjólf Stafhyltíng og bægbi vand-

ræbum ; |)ab er þessvegna harbla h'klegt ,
ab hann muni hafa

eptir sig látib gjafir til kirkna og fátækra. þorleifr beiskaldi

átti Herdísi Kobránsdóttur
,

af ætt Ósvífrs hins spaka , Helga-

sonar, og er komin frá Alfheibi dóttur hans Kolbeinstaba ætt

og Melamanna ætt í Borgarfirbi (ísl. s. I. B. [1843] ættat. IV ;

Antiquit. Americ. ættatafl. VIIí).

Spgur, D 12. 2) allar, b. v. D IS.
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Kolbeins staþer.

Mario kirkia a Kolbeins stoþom a Mydal. prests messo

fot. silfr kalek. tiolld vmhverfis. kliickiir .iij. alltara klæþe þriu.

gloþa ker ok ellbera. mimnlogar .ij.
oc lás.

jþar scal vera prestr oc syngia allar heimilis tiþer .ij. messur

hvern dag vm langa fosto . oc salo tiþer hvern aptan . hvern

dag messa vm jola fosto . oc avallt' er messa er gor til. lysa

scal fyrir helga daga fra hinni fyrro mario messo til ennar

siþare. en hveria nott þaþan fra vnz liþr paska viko.

þar scal vera qvengilldr omage or kyne þorleifs'^.

þar scal heima tiund . oc af atian bæiom oþrom . oc songr

til fimm bðnhusa.

64. [1181].

Máldagi Mariu kirkju á Hítarnesi [sem forlákr biskup f>ór-

hallsson setti].

Máldagi þessi er tekinn eptir þeim tveim bókum : D 12, bl.

103 (sbr. Nr. 24 og 55 ab framan) og Nr. 263 Fol. í safni

Árna, bls. 75, og er hann kallabr þar ,jgamall máldagi".
Hítarnes er kallab j^stabr" lengi fram eptir öldum, og svo er

þab kallab ^^Beneficium" í máldaga Gísla biskups J574. Kirkja
hefir stabib þar alla tíma. þúngab til hún var af tekin meb kon-

úngsbréfi 17. Mai 1765 (Lagas. lll, 525); síban er jörbin köllub

lénsjörb prestsins, en þíngin eigi ab síbr Hítarnes þíng (Johns.
Jarbat. bls. 133, 140).

Hitar nes.

Mariu kirkia a hitar nese a hitar nes land meþ ollom

gæþom. hon a .x. kyr. oc hundraþ agilld[r]a sauþa .x. hundraþ^

alna j busgognom-* oc husbunaþe . xx. vætter matar . oc fra

skilþir selar oc fiskar.

i) ofa uallt, D 12.

2) 0: |)orleifs Hreims lögmanns, D 12 utanmálSy 17160" hendi sira Jóns

Halldórssonar í Hitardal.

3) hundrud, D 12. 4) þann. 263 ^ busgagni, D 12.

18'
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Su er afvinna þessa fiar. at þar scal vera prestr. oc syngia

allar heimilis tiþer. oc annan hvarn dag .ij.
messor vm langa

fosto . hvern dag messo iim jola fosto . oc avallt er messa er

til gior. ef prestr er heima. vigilia hvern aptan of langa fosto .

þriar lecciur. þar scal lysa hveria nott fra mario messo hinne

§fre vnz liþr paska viko.

þar scolo oc vera .ij. qvengiUder omagar. er ser vinno^

alla reiþo. or kyni þQrhalls^ eþa steinunnar.

Jorundr scal varþ veita þessom fipm . oc hans erfingiar .

ef biscope þickia þeir til fallnir. en ella or þorhalls-^ kyne eþa

stein[unnar]. sa sem biscop vill.

Kirkia a alltaris klæþe þriu . kertastikur .ij. kkickur .ij.

munnlogar .ij.
oc tioild vm hverfis kirkio. tiv merkr vax.

Fiorom morcom scal kaupa at preste vaþmala.

Leyfþr er þar groptr.

65. [1181].

Máldagi kirkjunnar að Fossi á Mýrum [sem f>orlákr bískup

fórhallsson setti].

Eptir máldagabók í safni Arna Nr. 263 FoL, bls. 71.

Jörbin Foss vib Lángá á Mýrum et)a Lángárfoss (Jobns.

Jarbat. bls. 131) hefir ávallt verib bændaeign. Kirkjan sem

þar var er nefnd hálfkirkja í Gísla máldaga (1575), en lögb
nibr eptir konúngsbrefi 17. Mai 1765 og könub þá ^^kapeUa''

(bænhús; Lagas. h. Isl.
iil, 525).

|)essi er kirkiu maldagi at Forsi. at hun a fordisar fit

halfa. vagstrond. kyr ij. þar scal syngia annan hvarn dag

helgan. paskadag. mariumessur allar . mikals messu. nicholass

messu. Auguthu-* messu . ottu songr með annari hvarri messu.

heima tiund oll . ok lysitollar. þinga tollr ok sva fra smiðiu

hvali. gialda presti tvær merkr. vj. aura a alftanes eþa sauð.

i) vinne, 263; vinnu, D 12. a) |>orhallz, 268; |>orhalldz, D 12,

i) skammsiafaiT t báiTtim: þ' I/. 4)
= Agatha, 5. Febniar.
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en ef sonr margretar eða tanna verðr prestr þa skal af sex

aiira gialld a alftanes.

66. [1182].

Máldaöi Mariu iíirkju á Bakka í Hrútafirði [er þorlákr biskup

þórhallsson settij.

Eptir bókinni D 12
,

bl. 101 (sbr. Nr, 24 og 55 hér ac)

framan).
Bakki í Hrútaíirbi er á sí&ari öldum almennt kallaíir Prest-

bakki, svosem kunnugt er. I Wilchins máldaga (1397) er kirkj-

mmi eignab þar allt heimaland, en í Gísla máldaga (1575) hálft,

einsog hér. A öndverbri átjándu öld átti Gubmundr þorleifsson
hinn ríki í Brokey jörbina, og gaf bændahhitami kirkjunni, er

um þab bréf ekkju hans, Helgu Eggertsdóttur, og erfíngja þeirra,
Fuhrmanns amtmanns

, útgefib í Brokey 13. Juni 1720 (Lagas.
handa ísl. l

, 787) , og hefir Prestbakki síban verib allr kirkju-

eign (sbr. Johns. Jarbat. bls. 218).

þorlákr biskup fór um Vestfjörbu fyrsta sinn 1182 (Sturl.

3, 2; Gubmundar s. kap. 9; Bisk. s. i, 425); þá vígbi hann

kirkju í Kálfanesi vib Steingrímsfjörb , og er þá harbla líklegt
hann hafi einnig verib á Bakka í Hrútafirbi, sem er þar í ná-

grenni vib.

Febgar þeir sem hér eru nefndir, Valgarbr og þorkell, eru

ekki kunnugir af öbrum sögum, en eptir h'kíngu nafnanna ab

rába væri ekki ólíklegt, ab þorkell prestr í Síbumúla og sonr

hans Valgarbr, sem þorgils skarbi lét drepa um haustib 1253

(Sturl. 8, 23), hafi verib af þessari sömu ætt, enda finnum vér

og optlega, ab Húnvetníngar hafa flutzt subr í Borgarfjörb og
sezt þar ab (Eibr Skeggjason, Hallfrebr vandræbaskáld o. fl.).

Backi j hruta firþe.

Mario kirkia a backa j hruta firþe a heima land halft.

oc þria tugo a oc fimm kyr. buning sinn allan. þangat scal

tivnd giallda miile mela oc guþlaugs vicr. oc sva [af]
vikinne

sialfre.

f>ar scal vera prestr heimilis fastr. oc syngia þar allar

heimilis tiþer.
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þar scal lysa fra mario messo hinne fyrre til hinnar siþ-

arre. fyrir lielga daga. ef iios ma vel ut bera. en hveria nott

þaþan fra vnz liþr paska vilio . oc scal biscop fyrir staþar fiam

raþa. en þeir hafa feþgar valgarþr oc þorkell meþau þeir

þikia til færir.

67. [um 1185.]

ftiÁLDAGi [þorláks biskups þórhallssonar í Skálaholti] fyrir

Mariu kirkju undir Hrauni [Staðarhrauni).

Eptir máldagabókinni D 12, bl. 104 (sbr. Nr. 24 og 55

hér ab framan).

Máldagi þessi er svo forn, ab hann getr varla ýngri verib

en frá dögum þorláks biskups hins helga, en hann er heimfærbr

hér til ársins 1185 af því, aí) um þetta leyti var þorlákr biskup

opt í Borgarfirbi, og átti þar í deilum vib Högna í Bæ og Eyjólf

Stafhyltíng.
Tanni Torfason, sá er hér er nefndr, er aí) minni ætlan sá

hinn sami sem gefib hefir í upphafi hálft Stabarhraun til kirkj-

unnar, og Hallfríbr kona hans (sjá Nr. 26, bls. 172— 174 hér

ab framan) ;
er þess og getib, ab Tanni þessi muni vera sá Tanni

Torfason, sem Landnámabók rekr ætt til (Landn. li, 4).

Hraune.

Mario kirkia vndir raune a heima land oc annat at forse'

meþ ollom gæþom . kyr .xij. oc sextige a. oc .LX. agilldra

gilldunga. halft annat hundraþ vaþmala. eþa hesta .ij. atta

hundroþ alna j busgognom oc husbunaþe. oc kvernar vm fram.

hon a alltaris klæþe .ij. oc siifr kalek. er vegr halfa mork.

kluckur fimm . oc tiolid vm alla kirkio . alltara stein buinn .

plenarium . messo fot þrenn. oc .xij. manaþa tiþa boekr.

afreitr j langa vatzdal notum- ollom. oc lia eigí oþrom.

J>ar scal vera prestr oc diakn . oc (syngiaj allar heimilis

liþer. tvær messor vm langa fosto hvern dag. oc vigilia hvern

Biúarfossi (Johns. Jar(bat. bls. 131). 2) = nptum, nautum.
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aptan. messa hvern dag vm iola fosto. oc annan hvarn dag

þess a mille. oc avallt er messa er gior til.

þaþan scal hallda bru a hitará. oc griotá.

lysa fyrir alla helga daga fra mario messo hinne fyrre til

hinnar siþare. en hveria nott þaþan fra vnz liþr paska viko.

erfþar staþr scal vera. oc hafa sa er biscope þiker bezt

til fallinn or kyne tanna torfa sonar.

68. [um 1185].

Máldagi kirkjunnar í Reykjaholti í Borgarfirði [er forlákr

biskup j>órhallsson setti].

Eptir frumritiiiu sjálfu frá Reykjaholti ,
sem prestrinn sira

Vernharbr þorkelsson hefir góbfdslega léb mér.

Máldagi þessi verbr prentabr í safni þessu í heilu lagi vib

árib 1224, og mun eg þar skýra ítarlegar frá honum, en eg

get hér þess ab eins, ab eptir því sem eg kemst næst þá er

hann í þremr köflum, og er sinn kaflinn ritabr á hverjum tíma.

Leibi eg þetta bæti af efni máldagans sjálfs, og af ritshætti

þeim sem á honum er, og tel eg fyrsta kaflann ritaban ekki

síbar en á dögum þorlúks biskups, eg tek til 1185, þab ár sem
Páll prestr Sölvason andabist og Magnús prestr sonr hans tók

vib. Jieir febgar voru bábir hinir mestu vinir þorJáks biskups.

Annar kaflinn er eflaust ritabr þegar Snorri Sturluson tók vib

Reykjaholti af Magnúsi presti (um 1207) , og hinn þribi ekki

fyr en 1224 um haustib
, þegar Snorri gekk ab eiga Hallveigu

Órmsdóttur, og íngibjörg dóttir hans var gipt Gizuri þorvalds-

syni. Tveir hinir síbari kaflarnir segja sjálfir til hvenær þeir sé

ritabir, hinn fyrsti tilgreinir aptr á móti einúngis fasteignir og
ítök kirkjunnar, en nefnir ekkert þab, er menn geti rúbib af

hvenær hann sé ritabr; þó er hann svo ólíkr hinum, ab aug-

Ijóst er hann muni vera töluvert eldri en þeir; er hann því og
hér settr mebfram til þess, ab mönnum gefist færi á ab bera

hann saman vib hina abra máldagana, sem hér eru á undan

komnir og heimfærbir til daga þorláks biskups ,
en eru ekki

fundnir nema í afskriptum.

Til kirkio ligr 1 rækiaholte heimaland meþ ollom lands

nytiom | þar fylgia kyr tottogo. griþungr tuevetr. XXX. a. oc
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hiindraþ. | þar ligr tii fim hluter. grimsar alrar en þrir huerfa

undan. nema
| þat es [ec] mun nu* telia. þat es hlaupa garþr^

alr . oc þrir hkiter arennar fyr |
norþan miþberg. en fior-

gongren'' huerfr fra. þar fylger oc^
| fiorþongr haorgs hyUar

siþan es seltungr es af teken oc ostewma
|

at rauþa vats ose.

þar fylgia hestar þrir enge verre an"^ xiiii aurar .
| þar huerfr

oc til selfor i kior meþ óveþe þeirre es þar fylger at
|
helfn-

inge oc afretr a hrutafiarþar heþe. oc itoc þau es han^ a. i

faxa
I

dal. oc geitland meþ scoge. Scogr i sandale niþr fra

sclakkagile iimb
|
scala tofst. gengr mark fyr neþan or steinom

þeim es heita klofningar | þeir standa viþ sandals o . ok þar

up a fialsbrun'' . þar fúlger oc scogr \

i þuerarhþ at viþa til

sels. torfscurþr** i steinþors staþa land. Salds
| sæþe niþr fort.

69. [um 1186].

ISkrá [Ögmundar ábóta Kálfssonar] um kanoka setr og staðar

forráð að Helgafelli.

þessi skrá er nú ekki til séiílagi, heldr er hún sett inn í

máldaga Helgafells klaustrs í máldagabók Wilchins biskups 1397,

og hefir haiin án efa látií) setja hana í bók sína eptir frum-

ritinu, sem hefir verib á Helgafelli. Handrit þau af Wilchins

máldaga, sem eg hefi tekib hér skrá þessa eptir, eru pappírs-
bækrnar Nr. 259 (bls. 100) og Nr. 260 (bls. 108

)
í Fol. í

safni Arna Magnússonar, bábar meb hendi Jóns prests Erlends-

sonar í Villíngaholti í Flóa (1632 - 1672), sem mest ritabi
^fyrir

Brynjólf biskup; einnig máldagabókin Nr. 263. Fol. í safni Arna,
sú er ábr var getib (Nr. 49 hér ab framan) ,

ritub 1598, og er

skrá |)essi talin þar einnig sem ^jWilchins máldagi" (bls. 102).

i) iniinnu, frumr. i) gar])r, yfir tinunni með sömu hendi i frumr.

3) þanniy frumr. og þó tveir seinustu stafirnir einsog frálausir hinum.

Arni Magnússon lieldr hér misritaír, og hafi átt rt<t vera fiortiongren.

4) hér er sem eyba í frumr. i enda línu fyrir finini eba sex stöfum.

5) = en. 6) mun án efa vera misritait fyrir hon , p. e.

kirkjan i Reykjaholti

7) i frumritinu er samtengt einsog af ialsbrun.

e) j annig eptir öllum afskriptum, en mi er kornið' hér gat á skrána,

svo eigi sést nema liti(y af t'-inu í samstöfunni torf.
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Eptir því sem Annálar segja var klaustr sett 1172 í Flatey
á Breibafirbi. Sá sem mest heíir gengizt f'yrir því, og án efa

lagt þar til eignir sínar, hefir verib Ögmundr Kálfsson
,

hefir

hann og verib þar ábóti orbinn 1174*, því þá var hann í bisk-

upskjörum meb þorláki og Páli presti í Heykjaholti (þorl. s.

kap. 9; Bisk. s. l, 98) og er tahnn ^^skörúngr mikiH". 1182
var hann meb þorláki biskupi á yfirferb hans yfir Vestfjörbu,

og var vib kirkjuvígslu í Kálfanesi í Steingrímsfirbi (Gubmundar
s. kap. 9

;
Bisk. s.

i, 425).
Tveim árum síbar (1184) segja Annálar ab klaustr hafi verib

fkitt úr Flatey og ab HelgafeUi ,
en hvernig þab hefir ab borizt

vitum vér eigi. þab er ab sjá, sem Ögmundr ábóti hafi sjálfr

keypt landib ab HelgafeHi, og nokkrar eignir meb
, og lagt þab

til klaustrsins, og ab sú gjöf hafi verib grundvöHrinn. En Ögmundr
ábóti Hfbi ekki lengi síban, og drukknabi um vorib 1189 (Sturl.

3, 6; Gubm. s. kap. 15; Bisk. s. i, 432; ísL Annálar telja

1188) í Túnguósi , þar sem kallab er Abótapollr.
Skrá þessi lýsir því sjálf, ab hún sé samin skömmu eptir

ab klaustrib var sett, og þessvegna er hún hér heimfærb til

ársins 1186. þau eru og önnur rök þar til
,

ab hér eru engar
abrar eignir taldar klaustrinu en þær, sem þab er stofnab meb,
og er enda ekki tahn jörbin þrándarstabir ,

sem Æsa hin aubga
ab Hólmlátri gaf þángab, og hlýtr ab vera komin undir klaustrib

á fyrstu árum þess á HelgafelU-.
Ekki vitum vér meb vissu neitt um þá þrjá menn

, Gub-

mund, Ólaf og Eyjólf, sem hér eru nefndir, en tímans vegna
getr þab vel stabizt, og er jafnyel mjög líklegt, ab Gubmundr
múnkr Lobmundarson (f 1204), Ólafr kanoki Sigurbarson (-]- 1204)

og Eyjólfr kanoki þorsteinsson (-J- 1228) sé þessir hinir sömu,
sem skráin getr um; en hvab sem um þab er, þá er þab víst,

ab enginn |)eirra hefir orbib ábóti á Heigafelli, því 1187— 1230
voru þessir þar ábótar: þorfinnr þorgeirsson (Sturl. 3, 3; Landn.

i) í ábótatali frá 14. öld í Stókkholmsbók af Biskiipasögiun (Nr. 5 i

Fol.) eru taldir ábótar í Flatey Eyjólfr Hallsson og Haflibi ^orvaldsson,

en ]jar niun vera eitthvab misherrat, og- slengt saman vib ábótatal í Saurbæ

og Hítardal (sbr. isL Ann. 1212 og 1201).

2) um gjöf Æsu er talab i landamerkjaskrá firándarstac^a og íngjalds-

hóls, sem er ritub herumbil 1280. í j;)eirri skrá er sagt, ab Æsa hafa geíib

]^rándarsta^i ^^stabnum ab Helgafelli". Finnr biskup telr gjöf þessa til hér-

umbil 1174 (Hist. Eccl. Isl. iv, f)7) en þá var enn klaustr i Flatey, og getr

þvi jörbin ekki verib gefin fyr en sibar. Æsa hin aubga er án efa Æsa

Jíorbergsdóttir, kona Jíórhalls Svartssonar á Hólmlátri (Sturl. 2, 29); hanu

var aubugr rnabr, og allmikill fyrir sér. Sveinn Sturluson vó fiórhall hér-

umbil 1174, og átti hann þá eptir þrjár dætr vaxnar. Æsa hefir þvi orbi'b

ab vera gömul kona 1184, og hefir varla lifab lengi i)ar eptir.
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II, 25. 27, f 1216), KetiU Hermundarson, Hallr Gizurarson og
Hallkell Magnússon. þorfinnr ábóti bjó fyrir sunnan ábr en

hann komst í ábóta stétt, en ætt hans var ab vestan, og er því

líklegt hann kunni ab hafa verib af kyni Ögmundar ábóta Kálfs-

sonar, sem oss er nú ókunnugt.

þenna raþahag hofum ver raþit. at þeir Guþmundr oc

Olafr oc Eylolfr scolo taka viþ' staþ her at Helgafelli. oc halda

her kanoka Uf ef guþ gefr afl til. sva fiolment sem þa vili

verþa. meþan mitt Uf er. en hafa staþ meþan þeir vilia. oc

þeir verþa tii færir. oc sa þeirra sem lengr lifir. ef sa er færr.

]Nu villda ec at annarr hvarr guþmundr eþa olafr tæki þetta

sæte eptir [mic] . ef þeir gæta at ser . oc kome eige spiöU a

þeirra raþ. þau er firi þvi eige at standa. en ef eige verþr

sva. þa villda ek at þeir hefðe fiarraþ oc tæke abota. ef sva

vill ganga. þætte mer bezt. at af varo kyne være. ef sva ma.

meþ umsio biskops. Nu ef eige verþr afl til at munklife se

halldit. hvat sem at skortir. þa hofom ver akveþit. hver her

skal kennimanna vist vera .v. messo songs menn. diakn oc

subdiakn. ij. messur hvern dag rumhelgan. en svo helga daga

sem forraþs maþr vill. alit annat tiþa halld sem somir.

Meþ þesse afskylld fara þeir fear hlutir. lond fiogr. þau er

þar fara saman meþ eyium þeim er abote keypte þar meþ itaka-

laus. oc meþ ollom gæþom . raptskogr i drangaland. oc arnar

huals enge. kyr .XX. vxn.
ij. tamer oc graþungr. viij. hross .

hit fæsta . xx^ i busgagne oc husbiminge . oc þeim gæþom
sem innan veggia ero. kvern oc selnet. ij. skip. annat atta

ært en annat sexært. hundraþ bækr. oc messoklæþe . oc allt

annat kirkio skruþ . klockor .iiij. oc skrin . þau fe oll saman

virþe ek sva sem þriu huudruþ hundraþa mune vera. oc hundr-

aþs alna virþ kugiilde þess fiar. er i þvi er.

i) mj (me^), handr., og er /atf ýngra oriTatilíœki og liklega breyting

ritarans.
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70. 27. Januar 1189. i Lateran.

viÆMENS páíi hinn þriði bannar öllum klerkum og kenni-

mönnum í Noregi að bera vopn.

Bréf þetta er ah vísu ekki nema til klerkastéttarinnar í

Noregi, eii bréf Eiríks erkibiskups , |)ab sem hér fylgir næst á

eptir, sýnir, ab hann dvaldi ekki vií) ab birta |)ab á íslandi.

f)ó megum vér ekki skilja þetta bréf svo, sem |)ar meb sé nýtt
boborb gefib, er erkil)iskup hafi síban birt á íslandi meb bréfi

sínu, og hafi |iab þarmeb orbib þar í lög leidt, heldr er þetta bréf

einúngis ritab til ab halda fram þeirri reglu , sem fyrir laungu
var sett, og ítrekub á mörgum þíngum kirkjunnar, en var h'tt

aktab í Noregi um þessar mundir. A íslandi sjáum vér ab regla þessi

hefir verib orbin almenn í tíb Gizurar biskups(Kristni s. kap. 13. 14;
Bisk. s. I, 29. 31), og þess er getib sem merki klerkdóms Páls

prests Sölvasonar í Beykjaholti, ab honum lágu opt eptir vopnin
á alþíngi (1181), |)egar Jón Loptsson rébi honum til ab bera þau
til ab verja hendr sínar. Regla þessi hefir því verib alkunnug á ís-

landi laungu ábr en þetta bréf var ritab, en af þessu bobi páfa og

erkibiskups sjáum vér enga verkan
, því í deilum Gubmundar

biskups og optar bera prestar vopn einsog abrir og berjast hraust-

lega (Sturl. 4, 6 og víbar). pó er þab eptirtektar vert, ab í

stab þess ab á öndverbri elleftu öld var sú stefnan, ab fjölga

goborbum og mínka þau, og gjöra þar meb einstökum höfbíngj-
um örbugra fyrir ab beita ofrvaldi, þá kemr þab fram á ofan-

verbri öldinni, ab prestar gefa og selja af hendi goborb sín ver-

aldlegum höfbíngjum, og beina þarmeb veg til ab auka veldi

þeirra, metorbagirnd og rábríki. f)ar meb opnast og vegr til

þess, ab hin andlega og veraldlega stéttin skilst ab
, og hvor

beitir sínu vopni, önnur hinum útlendu kirkjulögum frá Róm,
en önnur hinum fornu innlendu lögum og venjum, þar til hún
leibist einnig til ab leita abstobar hjá útlendu konúngs valdi.

Páfabréf þetta er prentab hér eptir Frumritinu
,

sem er í

hinu norska frumbréfasafni Arna Magniissonar Fasc. III
,

Nr. 1

(ekki I, 3) en þab er ábr prentab í Finn. Joh. Hist. Eccl. Is-

land. IV. í Formálanum; Thorkel. Diplomatar. Arnamagn. ll,

11 og í Langes og Ungers Diplomat. Norveg. ll. Samling.
Christiania. 1852. 8vo. Nr. 1.

Frumbréfib er svo í hátt
,

ab þab er 6 þuml. á breidd
,
4

á hæb, faldrinn tæpr hálfr þumhíngr, ígegnum mibjan faldinn

tvö göt meb í dregnum gulum silkiþræbi, og hángir þar á blýbóla

páfans heil og ósköddub. Framan á bólunni nafn páfans :

CLEMENS pþ. III. í |)remr línum, aptaná höfub tvö, og á

annab ab vera Páls postula, en annab Pétrs
; yfir höfbunum : SPA.

SPE. (þ. e. Sanctus Paulus. Sanctus Petrus) ;
miHi höfbaima

sverb standandi á oddinum, í mynd svosem kross.

Aptan á bréfinu meb fornri hendi: ^^Ne clerici arma in
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expeditione assumant". fjar undir meb hendi Arna Magnússonar
ártalib 1189. þar fyrir neban ^^Num. X.XXVI." og nebst ^^Fasc.

3. 1.", sem er tala bréfsins í bréfasafni Arna. Utan vib þetta

hægramegin stendr meb hendi Arna: ,^Clementis llT. bulla at

ingen Clericus maa gaa i Krig eller bære gevær. 1189'\

Clemens episcopus seruus servorum dei. Dilectis filiis

vniuersis clericis per Norweiam con|stitutis. salutem. et apo-

slolicam benediclionem.

Cum arma clericorum iuxta sacre scripture testimoni
|

monium* orationes et^ lacrime iudicentnr. periculosum est

uobis et professioni uestre
| penitus inimicum bellis uos car-

nalibus immiscere. qui debetis etiam a curis
|

secularibus

abstinere. Juxta illud aposloli. ^^Nemo militans deo implicat

se negotiis I secularibus" et cetera. Jnde est quod uniuersi-

tati uestre auctoritate apostolica pro|hibemus . ne quis uestrum

nisi forte ut tribuat penitentiam et alia sacramenta
|

ecclesia-

stica morientibus. et praua opera dissuadeat. in expedicionem

ire . aliqua te|meritate presumat. Alioquin . sententiam quam

propter hoc venerabilis frater noster
|

. . .'^ Nidrosiensis ftrchi-

episcopus in uos tulerit . nos auctore domino ratam habebimus .

et
I

mandabimus inuiolabiliter obseruandam.

Datum Laterani. v.
|

kal. Februar. PontiQcatus nostrj

anno Secundo.

71. [1189J.

Bréf eiríks erkibiskups til biskupanna á íslandi, Brands

Sæmundarsonar og forláks þórhallssonar, um hjúskaparmál og

um kennimenn.

i) f)ann.
= testimonium.

2) þannig útgáfurnar ;
i frumbrefinu er þetta orib nú ólæsilegt , einso^s

þat) væri skafiib út.

3) ey^a., og þar í púnktar fyrir upphafsstaf nafnsins.
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Eptir skinnbókinni úr Borgarfirbi Nr. 186. 4to í safni Arna

Magnússonar, bls. 110—114 (sbr. Nr. 38 hér ab framan). Bréfib

er prentab ábr í Finn. Joh. Hist. Eccl. Isl. I, 244—249, og í

,Jndex diplomatum" (IV, 381) heimfært til ársins 1180, er þab
án efa prentvilla ein, í stab 1188, þegar Eiríkr varb erkibiskup.
Orbamunr helzti eptir Hist. Eccl. er tilfærbr og merktr F.

þab virbist mér augljóst af bréfi þessu, ab þab muni vera

hib fyrsta embættisbréf, sem Eiríkr erkibiskup hefir ritab til

íslands, og ætti þab eptir |)ví ab vera sent iit þángab um vorib

eba suraarib 1189. þau orb, sem einkum votta þetta, eru
,
ab

hann kvebst nú vera til boborba settr yfir biskupunum bábum,
og annab hitt

,
ab boborbin um kennimenn eru hérumbil sama

eí'nis hér eins og í bréfi Clemens páfa hins þribja hér næst á

undan. þetta bréf hefir því erkibiskup án efa haft meb sér frá

Eóm 1189, og auglýst þab sem fyrst um sitt erkibiskupsdæmi.
Bréf þetta hefir verib upphaflega á Latínu, og þab er svo

ab sjá, sem þab hafi verib íslenzkað af þeim hinum sama sem
ritab hefir skinnbókina. Til þessa er. Ijós vottr bæbi einstöku

orbatiltæki í bréfinu sjálfu ,
sem eru stælt eptir Latínunni

, og

þó einkum, ab utanmáls eru mörg orb ritub á Latínu, og þegar
ab er gætt, þá eru þab þau orb sem hljóta ab hafa stabib í

bréfinu sjálfu ,
orbrétt ritub upp úr því ; þab er og eptirtektar

vert, ab einmitt þau orbin í Islenzkunni, sem samsvara hinum
latínsku er utanmáls standa, eru ritub meb öbru bleki, en þó
meb sömu hendi í bókinni

, og er aubsætt, ab ritarinn hefir í

fyrstu skiHb eptir eybur fyrir þessum orbum
, og ritab þau inní

síbar; er þab líklegt hann hafi verib í vafa um hvernig þeim

skyldi snúa, og rábfært sig um þab vib abra, en síðan ritab

inní eyburnar, þegar þeir hafa verib búnir ab koma sér nibr á

hversu snúa skyldi. þetta bréf er eitthvert hib þreifanlegasta
dæmi um, ab erkibiskupar hafi ritab á Latínu,^þó vér þekkjum
nú ekki sum bréf [jeirra nema á Norrænu (

^
íslenzku), |)ab er

ab skilja í útleggíngum, sem ab h'kindum eru allar samdar á

íslandi og þessvegna hvergi ab finna nema í íslenzkum handritura.

Statvta Eyreks erkibiskiips
*

.

Eyr[ekr] erki biskup sender kvediv brandi biskup[i] og

þorlaki bislíupi brædrum sinum Guds Qvediu og sina.

Mikils hugda eg at ai fatt vere med ydur. En eigi hefur

mer so birst firi augvm fyr. sem nu. og se eg af þui. at nv

hefur ec heyrtt. at hier er micili þorf guðz vina. þviat anad

i) fyrirsögn meb raxibum stöfum í skinnbókinni. Upphafsstafrinn grænn,

gulr og raubr.
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tueggia er hier godiir madr lil micilla nytia. bædi sier og þeim

er liann ca til at gæta. eda til þvngligs tions. bæde sier og

odriim. Nu þo at ver megum eigi allan yduar varnad tea.

ydur innilega. þa þav mal er freklegust ero bodin . sem er vm

hiuslíap . eðr kenne manna at hæfe er ver heyrdvm . at mest

væri ax vant med ydur. vilivm ver ydur tia med nokurum ord-

um. þuiat anad tueggia verdit þier. þui. at fylgia. og adra

med bodordum. til fyigdar flytia. ella eigi þier. eigi biskupar

vera yfer þeim. er eigl vilia vit þeim [taca . bodordunvm.* En

þo at þeir menn. er gud hefur velide led. sier til hialpar. oIí

odrum . er þeir ero yfer setter. vili helldur sinv megni og at

Htvm tii onytz snva. helldur en til gagns . sier og odrum. og

kallizt nymæle heyra. er sliktt er fram borit. þa verdit þier at

lata eigi sanninde rakna firir orda þeirra saker. Nv med þvi

at ec em til bodorda setlur yfer badum. þa so sem þid eigvd

gvdj hlydnj at ueita. og hinum helga petro og mier so tacíd

þid vit þeim bodordum. og teiz at bader. En ef so er at

menn rise med ollv cct mote. og vilia so cu fyrnsku hallda at

bodord ydur eiga ongvan stad. þa sækist helldur ai fund rninn.

En þit tynid yckur bæde og odrura þeim er þit eigut til at

gæta. þviat skUktt sem
[ þat ad- vier hofum tii greidaatieggia

med yckur. þa skal þat firi gudz saker heimilit vera.

Nv ef madr firi lættur konv sina. og tekur adra konv. þa

skal hann vit skiliazt þa konu er hann tok sidar. En taca

hina fyre . eda se j forbodum . En ef madr tecr vitande frænd-

konv sina . eda sifkonu at fimta manni . eda gudsifiv sina. þa

kemur þar forbod firi. ef eigi lætur af. Og ef anad tveggia

hiona giorer hordom.-"^ þa skal anad hvortt [sættazt aptur. eda

hreinlega hallda^ medan bæde lifa. En ef anad huort vill eigi

[til
sættar ganga^ og eigi [hallda sic uid*'. þa skal þat þeirra

j forbodvm er eigi uill sættast. En ef madr legst med frænd-

konv. kono sinar. og er leynt. þa skal eigi hiv skiha hvegi

naen at frændseme [eda þott systur se*^. En ef upp kemur.

i) frá [ bodordum taka, F. 2) frá [ sl. F.

3) adullterivm, skinnb. utanmúls. 4) [ reconciliari e'br eontinere, utanm.

a) [ reconciliari, utanm. e) [ continere, uianm, ;
hallda viib, F.

7) frá [ er þó systir sé, F.
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og er sonaitat
[
skemd at^ giorer firi monnum samvistv þeirra.

þa skal skilia þav og hvorke fyrer leitast medan bæde lifa. En

[sialft leypt^ þvi þeirra firir at leitast. sem eigi vardar-' eda

velldur meinvm. ef þat iifir leingur. En þo* at þau skiliast

sidan er upp kemur. þa mecgu þau ecki firir leitast medan

bæde lifa. En ef madr viiiizt j kuonfange þa giorest þat ca

ílorar lunder anad tueggia. at anar er madr en til er hugtt.

eda^ sa er þv veizt hverr er. og reynest sa at þræle. er þu

hugder at frials væri . þridia er þat . er þar sem þu hvgder

audæfe vere. þa er þar fatæke. Fiorda er þat. ef madr hygst

taca goda konv og vitra. og uel heiia og reynast at odrv. Nv

þeir tveir hiner fystv villur.^ persone. og hegdanar."^ þa

mecgu þeir shtahiuskap ef maðr bindz eigi med samþyki" sidan

hann vard var uit. En þeir tueir ener sidare [vilkir. audæfe

og macktar leike^ megu eigi siita hiuskap. Eigi skal heil viti

madr fa ærrar konv þo at audig se. En ef feingit er þa skal

eigi skilia. huort er hann uisse hana æra eda eigi.

En vm fastnadar mal. þegar madr fastnar sier konu med

jaquede hennar sialfrar. og er [samþycktt af nalægd og eigi

af okomnv^® þa er þat fast svo sem fullr hiuskapur ef vottar

vitv. Nv fullnast þetta at gudz logum. En þo er hitt bodii

at þat skal giora med frænda rade. En þo at þvibregde nockut.

þa er þat fullt þegar vitne fæst. [af samþycki'*. En allt þat

er ver lærder menn mecgvm draga til þess . at forrad frænda

se di giptingvm kvenna. þa er betra til þess at draga. þviat

optast er þat. at þeir sia betur firir. en þær sialfar. En þat

er [samþycki okomit'^ er heitid er fastnadar makim. er ver

kollum handfest. En [samþycki af nalægdum^^ er þat er ver

kollum fastnadar rett.^-* er hvortveggia þeirra jatazt odrv til

i) L scandalvm, utanm. 2) [
==

sjálfleyft.

3) ver"bur, skinnb. 4) þa, F. 5) er, F.

e) error, utanm. ;
orlfatiltœkh'r tveir . . . villur sýnir Ijóslegaj a& hrhf-'

inu er snúið' úr Latinu (primi . . . errores).

7) condicionis, utanm.', á þvi sem undan er gengiiT sést a(T conditio

hefir pydt hér stétt (frjáls eiTa þræll) en ekki heg^an.

a) consensii, utanm. 9) [ error fortune et qvalitatis, utanm.

10) [ consensus de presente z e* de fvtvro, utanm.-, okomnum, F.

11) [ de consensu, utanm. 12) [ consensus de futuro, utanm,

13) [ consensus de precenti (= presenti), utanm.

14) púnktrinn er fluttr aptr fyrir orí)i"b.
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hivskapar med vottum epter þeim lanz sid er hier geingur.

þat ma eigi riufa. feirrar konv ma engi fa. nema sa er

fastnad hefur. medan þau lifa bæde. En hvortvegia ma kiosa

hreinhfe ef vill þott anad banne . fyrer samgang þeirra og þat

fyrer ieitast er eigi kys hreinlife. En ef anar fær þa skal refsa

sem fyrer hordoma^. En allt þat er hier er nv sett þa er

jafnmæle medall kallz og konv. fyrer vtan þat er at eigi ma

kona so vegna bonda sinum . sem bonde konv sinne . til skilnadar

fyrir hordom.^ En ef madr nemr"^ konu. og samþycki[a]st þau

sidan . þa ma hann hafa hana at eigin konv med frænda rade . og

hennar uiiia. og skal hann vera j skriptvm fyrir namit^. En ef

madr legst med konv manz. medan bonde hennar iifir. þa ma

hann fa þeirrar konv epter fra fall hins . ef þav vilia bæde . ef

hann hefur eigi radit honum bana. eda vnnit henne nockurfast-

inde. til þess. at hann skyide fa hennar ef hinn felle fra. En ef

madr ma eigi eiga lag vit konv sina. þa verdur þat^ anad

huortt med giorningvm. eda med kynfylgiv spelle. En ef med

giorningvm er. þa verdur at hialpa lata. med bænvm og olmosv

giordvm vit gud og ef þat stoðar. þa er uel. En ef eigi

stodar . þa ma hvn fra^ radast. og er hvn eigi neydande til

aptur hvarfs. ef hun hefur fyrir leitast. þott bonde hennar

koine. til mogvhgs^ samneytis. En ef kyn fylgiospell. kemur

at manni. so at hann ma eigi eiga lag vit konv sina. þa mecgv

þav skiHast. ef þat sanazt med sex manna uitne. epter ia

sialfra^ þeirra. En sa skal vera eidur'' bædi hionanna og þeirra

ennv nanustu manna j beggia ætt. at alldri hofdv þav likam

sinvm saman blandit j sinvm hiuskap. En ef kona seiger anad .

en karllmadr. þa skulv hans ord meira mecga. en hennar.

Kenne menn bere eigi vopn^*^. og skulv vera fridsamer vit

i) advllterivm, skinnb. utanm. ;
— hordom, F. 2) advllterivm, utanrn.

3) nemst, skb. {upphafl. uemr lesuf nemz^. 4) [^ann. F) iiamz, skb.

i) m]y b. V. skb., og er rilvilla.

e) pann. les F.; i skinnb. ritað' f (fyrirl. 7) possibilitas, utanm.

») sialfum, rángt, F. 9} leib-, skb.

10) skipanir þessar til kennimanna eru bersýnilega Iagaí}ar eptir fyrir-

skipunum þíngsins i Lateran 1179, á tíma Alexanders páfa hins þribja,

sem standa í ymsum söfnum af Acta Conciliorum, svosem t. a.m. Harduins.

Paris 1714. Fol. Vol. vi. P. 11. col. 1679 (concilium Lateranense. Tit. xii.).
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olærda menn. þviat olærder menn sæta miclvm stormælvra ef

þeir vinna ca kenne monnum . og take eigi þær saker oskylldar

ai hendur sier. er þeir skulv anad tueggia. med odd eda egg

sækia. Take þær' einar og þo skylldar sacker di hendur sier

at ecki þurfe vopn vit. En ef kenne madr verdur hirtur af

odrum hvorum yckrum og vill eigi [at lata . epter þvi^ sem ec

hefe tied yckur. fyr j rite minv"* . þa se fyst ai honum forbod

en sidan bansettning. ef eigi vill at lata. En þo at þer fmnit

oi mote þeim malvm . herdu og þra mikit. þa er vfallit at þier

latid fyrir þvi* Guds eyrinde fallazt og þvrft hinna. er þier

eigut at gæta . fyrir þvi . at med þvi er batans von . ef stadfesta

kemur m mot. þra^ heimskra manna. og sv ast er til gudz

viha Utur. En eigi til hins. hveria naud hann þoler. fyrir

Guds saker. enda krefur eigi gud af ykur framkvæmdar sinna

bodorda . nema starfs . og godviiia . þviat j gudz er valide . at

snua hverivm þegar honum þikir falUt uera. en epter starfe

og uilia er huerium ömbun buin. valete.

72. [1190].

DRÉF EiRÍKS ERKiBiSKiJPS til biskupanna á íslandi, og til Jóns

Loptssonar og annara höfðíngja og alþýðu, um bannsmál;

sömuleiðis að enginn vígðr maðr takist sóknarmál á hendr til

fjár, eða þau er kappi og vopnum verðr fram að halda; og að

biskupar vígi eigi hér eptir goðorðsmenn,

Bréf þetta er tekib eptir skinnbókinni Nr. 186. 4to í safni

Arna Magnússonar, bls. 126—128 (sbr. Nr. 38 hér ab framan).

J>ab er prentab ábr í Finn. Joh. Hist. Eccl. Island. I, 253—
2e55, og er hér getib helzta orbamunar þaí)an (FJi í bréfa-

registrinu vib sögu Finns biskups (IV, 381) er þaí) heimfært til

ársins 1180, og er þab ab líkindum prentvilla.

þab getr varla verib efa undirorpib, ab bréf þetta sé sent

til íslands sumarib 1190. í bréfi þessu talar erkibiskupinn um
stefnu, er þeir hafi átt fimm biskupar og ábótar og fjöldi kenni-

i) Tate þ'r, skb. 2) frá [ láta eftir ]}ví, F.

3) hér er án efa litib til þess, sem sagt er framarlega i bréfinu, um

þá er eigi vilja hlýlha boibum biskupa, en ekki til annars bréfs, sem áifer

hafi verib ritaif). 4) þat, F. 5) pannig skb., ekki þeirra.

Dipl. Isl. I. B. 19
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manna, þar sem þeir hafi gjört skipanir um bannsmál. þessi
stefna var haldin íMaill90, h'klega í Björgvin, og þá er samin

ályktan sú sem stendr framanvií) hinn norska Kristinrétt, þann
er eignabr er Sverri konúngi (Norg. gaml. Love l, 409), og
efni þeirrar ályktunar kemr allvel saman vib |)ab sem hér stendr

í bréfinu. Erkibiskup segir hér, ab sig minni ab hann hafi

sent ábr skrá til íslands; þar getr hann án efa um bréf þab,
sem hér er næst á undan

, og er þab enn til sönnunar imi
,
ab

þab bréf muni ritab vera árinu fyrir.

Bréf þetta virbist annars bera þab meb sér, einsog önnur

bréf erkibiskupa til íslands, ab þab hafi verib upphaflega samib

á Latínu
, og ab þetta sé íslenzk útleggíng þess ,

en ekki eptir

frumriti, heldr ritub eptir öbru eldra handriti íslenzku.

Ey[rikr]* erkibiskup sender qvediu. B[randi] biskupi ok

þorlakl biskupi. Jone loptzsyni. ok oUvm odrvm hofdingivm.

bvendvm ok bvþegnvm . ok allri alþydv cci Jslandi . gvdz ok sina.

land vortt hefir vnder bardaga leigit micklvm vm hridir.

ok vitvm vier vor volld til þess vera. en eigi gvdz vilia. at

hann mundi oss navdsynia laust beria ef eigi gengi sakir til.

En þa er vier biskupar hofum fvnd vorn haftt . ok hofvm epter

sökvm fregit. þa hofum vier þat fvndit j. at hvorertveggiv ero

eigi med ollv saklavser. lærder ok olærder adrer med onyttri

diorfvng cn mote gudi. en adrer med þogn ok orækd^ þerar

gœslv. er lærdvm monnum hefer"^ ca folki at hafa. ok med

þvi at fiolde olærdra manna. kvast meirr med oviskv j stor-

mæli hafa fallit vm banz mal . helldur en med jlvilia ef þeir

hefdi vitad cu sinvm malvm abyrgd. þa fyrir** þat færdvm^ ver

þat j lysingar er ver scam mesta misferd cií ok gudi er [mest

osame^ j ok letvm ban[n] epter fara v. biskupar saman ok

abotar ok fiölld^ kennemanna. ok stendur þat ban[n] so vida

sem vort er Riki yfer. ollvm þeim er til þess gera.

i) St' eilifs erkibiskvps. fyrirsögn i skinnb. meiX rau&ti letri. Upp-

hafsstafrinn grœnn og dregi& i rautt. UpphafsorHór er ekki ritaiT nema

Ey., og verd'r þaraf ekkert meó' vissu ráiTiií'.

a) orægd, skinnb. (upphafl. orækb). a)
= hæfir; hef^, skinnb.

4) ferir (f^ir), skinnb. a) Tíim, skinnb.

0) frá [ mestr ósóiiii, F. t) fiulkU, F.
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Nv er þat eitt nial . ef nienii briota kirkiv frid . hvort er

þeir taka helgat. eda ohelgat . eda grand veita manni jn[n]an

kirkiv. eda kirkiv gardz med heiptögri hendi. eda koniir taka

navdgar. eda vinne menn dx likamma lærdz manz . edamimks.

sem ca skranne er. at vier hofvm vt hingad sett.^ ok vm allt

vortt lannd jn[n]an fyri.

En oss minnur^ . at vier hofvm sent vt hingat skra

nockura. vm varnad lærdra manna. ok hogvere . þa er þeim

byriar at hafa vit folk. ok viUvm ver enn vora nad ai breida

ok þat latvm ver fylgia. at þeir menn er j gvdz þionvstv hafa

bvndit sig ok subdiakn er at uigslu. eda hærre . Take eigi

soknarmal ax hendur sier . þav er med kappe ok vopnvm verdur

fram at hallda. En ef vardar [skylldum manni'' lærdz mannz.

eda fatækvm manni . þa gere kavplavst at veita fullting til Rettz .

en hvergi vm fram . ok sia þar til vmbvna at gvd er .

En mettord þat þier kallit syslv vt hier. þa synest oss

eigi fiarre vera sem greiua^ skattur di vtlondvm eda lendz

manz rettvr med oss ok med þui at eigi ma bædi þiona senn

veralldar jvasan ok rettlega kenne manz nafn bera ok þa skylldv

jnna er kenne menn [eigu] vit gvd at hafa. þa er þat af tekit

at hinn same madr se yfer soknar madr ok kenne madr. ok

[fyri þvi biodvm ver biskupum at vigia eigi'^ þa menn er god
ord hafa. nema þeir sele vpp þat nafn þangat sem fallit

þicker ok ganga frelster fra jvasan til gvdz embættis ok til.

vígslv tðkv.

73. 15. Juni 1194. í Róm.

VELESTINUS páfi hinn þriði staðfestir ýmisleg réttindi erki-

stólsins í Niðarósi, þar á meðal að erkibiskup megi senda mjöl

til íslands, til að kaupa fyrir klæðaefni, og hafa toll af eínu

íslandsfari árlega.

i) sendt, F. a)
= minnir, og pann. F.

3) frá [ skylldumanni, F. 4) greina, skinnb.

5) frú [ fyribiodum ver biscupum at vígia, F.

19^
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Eptir Transscripto í Leyndarskjalasafninu (Norge Nr. 20),
á stóru blabi á skinni. þetta Transscriptum er stabfest af

Kapitula og kaniikum \ib Mariu kirkju í Öslo
, og útgefib þar

16. April 1399. Tvö innsigli hafa verib fyrir Transscripto , og
er hib fyrra týnt, svo gatib eitt er eptir, en hiÖ síbara hángir

vib, og er þó brákab og máb. Afskript af bréfi þessu er í

Barthohns bréfabók í bókasafni háskólans í Khöfn C, 328—331,

og önnur í afskriptasafni Arna Magnússonar af norskum bréfum,
Nr. 5, hin þribja í Leyndarskjalasafninu í Langebeks mikla bréfa-

safni meb hendi Jóns Marteinssonar.

Prentab ábr í Thorkelins Dipl. Arnamagn. il,
13—17 og í

Dipl. Norveg. ii, Nr. 3.

Celestinus episcopus seruus seruorum dei. Venerabili

fratri Heirico nidrosiensi archiepiscopo eiusque successoribus

canonice substituendis. imperpetuum.

Ea cura et diligencia. volumus fratrum et coepiscoporum

nostrorum dignitates et jura seruari . vt in hiis in quibus fauo-

rem apostolicum preuia Racione deposcunt illum sibi senciant

benignius suffragari. Eapropter venerabilis in Christo frater

tuis iustis postulacionibus clementer annuimus et personam

tuam atque nidrosiensem ecclesiara cui auctore deo preesse

dinosceris sub beati petri et nostra proteccione suscipimus

et presentis scripti priuilegio communimus statuentes vt quas-

cunque possessiones. quecunque bona. eadem nidrosiensis

ecclesia inpresenciarum iuste et canonice possidet. aut in fu-

turum concessione pontificum largicione regum vel principum.

oblacione fidelium seu aliis iustis modis prestante domino po-

terit adipisci firma tibi tuisque successoribus et illibata per-

maneant. libertates autem et immunitates quas de concessi-

onibus regum et precipue Regis ClOagni Norwagiensis ecclesia

tuo subiecta regimini hactenus obtinuisse dinoscitur tibi et

ecclesie ipsi . auctoritate apostolica confirmamus . et perpetuam

habere decernimus firmitatem.

Licitum quoque sit tibi et successoribus tuis in capelHs a

regia liberaiitate fundatis vel dotatis sicut in ahis ecclesiis

vel capellis prouincie tue jdoneas instituere. sine ipsorum as-

sensu vel presentacione personas secundum renunciacionem .

quam de jure patronatus per publica instrumenta. et per pri-

uilegia sua. constat eosdem reges fecisse.
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Statuimus insuper vt in eleccionibus episcoporum et

abbatum prouincie tue nuUa vis nulla potencia nulla auctoritas

vel consensus regis seu principis jnterueniat nec fauore

ipsorum quisquam officium ecclesiastice prelacionis obtineat.

Nisi quem concordi eleccione illi ad quos electio pertinet.

vacanti ecclesie sciencia et moribus judicauerint apciorem.

Clericos eciam regni Norwagie. debita volentes libertate

gaudere presenti pagina districcius prohibemus . ne aliquis

episcopus . abbas seu clericus . cum ipsi Regalia non habeant.

ftrma sumere . vel in expedicionem jre vel ad hoc quicquam .

de suo jmpendere compellantur . nisi forte necessitas tam

grauis jmmineat quod id a dyocesano episcopo et sapienci-

oribus et discrecioribus viris ecclesiasticis communicato con-

silio fleri permittatur. Si vero ahquis clericus qui nec prela-

cionem obtineat ecclesie nec eius sit ministerio vel officio.

quod absque dispeudio ecclesie deserere non possit speciahter

deputatus expedicionem sequi. d suo episcopo permittatur. jn

eo ibi officio seruiat. quod professioni sue vel ordini com-

petere dinoscatur.

Speciahter autem presbiteros vel clericos . et laicos beati

Olaui martiris seruicio deputatos et sacerdotes ahos omnes tam

in Rure quam ciuitate morantes. juxta quod regie pietatis

priuilegio sunt exempti ab ilhs ílngarhs immunes esseomnino.

censemus . que hngua Norwagica certo et appropriato voca-

bulo nuncupantur læidangre.
Preterea vobis concedimus triginta mensuras farine que

lest vocabulo appropriato dicuntur pro emendis vestibus ad

opus ministrorum beati Olaui mittere in Jslandiam ilhs pre-

sertim temporibus quibus id patrie pacietur vbertas. Et vecti-

galia que de vna naui ab jslandia venienti annis singuhs eccle-

siæ beati Olaui debentur eidem auctoritate apostolica con-

firmamus.

Omnes eciam ad eius ecclesiam deuocionis causa et pere-

grinacionis intuitu accedentes tam aduenas quam jndigenas sive

guerre tempus sit siue pacis in eundo et Redeundo firma vo-

lumus et statuimus securitate gaudere . potiri . et eos qui rei

de talium molestacione inuenti fuerint pene canonice in eos

generali deliberacione statute decernimus subiacere. Jllis quos
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interöci talí conflictu a peregrinis pro defensione siia contigerit

sepulturam censentes ecclesiasticam denegari.

Clericis vero in causis canonico jure prohibitis jnterdicimus

penitus seculare judicium et illos qui contra prohibicionem

communem et nostram specialiter super hoc venire temptauerint

el subire iudicium seculare secundum arbitrium dyocesani epi-

scopi censemus canonice puniendos.

Ecclesias eciam dedicatas sine permissione dyocesani

episcopi nuUi omnino fas sit destruere. siue de loco ad locum

aliqua occasione transferre.

Nulli eciam regi vel principi liceat approbatas patrie leges

et scriptas absque consensu episcoporum et sapientum consilio

[immutare] et pecuniarias penas tam in clericis quam in laicis

contra antiquam consuetudinem in ecclesiarum seu clericorum

dispendium vel ab ah'quo episcopo seu abbate regaUa non habente

ante consecracionem seu benediccionem aut post fidelitatis

exigere sacramentum. Sed et in dandis decimis de terris et

mansionibus suis reges omnino sequantur canonicas sanctiones.

Nichilominus presencium tibi auctoritate concedimus. vt

secundum quod prcdecessores tui obtinuisse noscuntur. liceat

tibi et successoribus tuis non ad voluptatem sed ad tuum et

ecclesie commodum. ð-ues falcones scilicet et ftustures et griseos

emere prout d predecessoribus tuis est hactenus obseruatum.

Decernimus ergo vt nulli omnino hominum Hceat prefatam

ecclesiam temere perturbare aut eius possessiones auferre vel

ablatas retinere minuere seu quibuslibet vexacionibus fatigare

sed omnia integra conseruentur. eorum pro quorum guberna-

cione ac sustentacione concessa sunt vsibus omnimodis profutura.

Salua in omnibus apostohce sedis auctoritate.

Siqua igitur in futurum ecclesiastica secularisue persona.

hanc nostre constitucionis paginam sciens . contra eam temere

venire temptauerit. secundo terciove commonita nisi reatura

suum congrua satisfaccione correxerit. potestatis honorisque

sui dignitate careat Keamque sc diuino iudicio existere de

perpetrata iniquitate cognoscat. et d sacratissimo corpore ac

sanguine dei et dominj redemptoris nostri Jhesu Christi aUena

íiat. atque in extremo examine diuine vlcioni subiaceat. Cunctis

autem eidem loco sua jura seruantibus sit pax domini nostri

Jhesu Christi. quatinus et hic fructum bone ftctionis percipiant



1194. UM ERKISTÓLINN í NIÐARÓSI. 295

et apud districtiim judicem premia eterne pacis jnueniant.

Amen. Amen . Amen.

Et ego Celestinus. catliolice ecclesie episcopus.

Ego Albinus Albanensis episcopus.

Ego Octauianus Hostiensis et Velletreusis episcopus.

Ego Joiiannes Prenestinus episcopus.

Ego Petrus Portuensis et sancte Ruflne episcopus.

Ego Pand[ulfus] . Basilice xii. apostolorum presbyter cardinalis.

Ego Petrus tt:^ S. Cecilie presbyter Cardinalis.

Ego Johannes tt: S. Clementis Cardinalis Viterbiensis et

Tuscanensis episcopus.

Ego Gwido presb. cardin. S. Marie trans Tiberim tt : Calixti.

Ego Hugo'^ presb. cardin. S. CDartini tt: Equicij.

Ego Johannes tt: sancti Stephani in Celio monte presb.

cardin.

Ego Cinthius tt: sancti Laurencii in Lucina presb. cardin.

Ego Soffredus^ tt: sancte Praxedis presb. cardin.

Ego Bernardus sancti Petri ad vincula presb. cardin. tt:

Eudoxie.

Ego Johannes tt: sancte Prisce presb. cardin.

Ego Gracianus sanctorum Cosme et Damiani dyaconus cardin.

Ego Gregorius sancte Marie in porticu dyaconus Cardinal.

Ego Gregorius sancte Marie in Aquiro diaconus cardinalis.

Ego Gregorius sancti Georgii ad vekim aureum dyac. cardin.

Ego Lotarius sanctorum Sergii et Bachi dyaconus cardin.

Ego Nicholaus sancte Marie jn Cosmidin dyacon. cardin.

Ego Bobo sancti Theodori dyaconus cardinalis.

Ego Petrus sancte Marie jn via Lata'*. dyacon. cardin.

Ego Cencius sancte Lucie in Orchea dyac . cardin.

Datum Rome ftpud sanctum Petrum. Per manum Egidij .

sancti Nicholai in carcere Tulliano dyaconi cardinalis decimo

septimo kalendas Juhi . Jncarnationisdominice. ílnno CDillesimo

Centesimo Nonagesimo quarto. Pontiflcatus vero domini Cele-

stini pape tercij ftnno quarto.

i)
= titulo. 2—3) þann. liandr. 4) leiðréU} Lateran, handr,
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74. 17. Marts 1196. í Lateran.

Celestinus páfi hinn þriði bannar strengilega að leikmenn

hafi nokkra lögsögn yfir ancllegiim máUim.

Bréf þetta er ab vísu eiiuíiigis til kórsbræbra í
Nifearósi,

en þab sýnir dæmi til á hvern hátt klerkastéttin bæbi í Noregi

og á íslandi komst smámsaman til einveldis í ölkim þeim málum,
er þa voru andleg köllub. þeir útvegubu sér skipanir páfans,

og gátu síban komib fram sem trúir og hlýbnir þjónar ,
sem

framkvæmdu þab þeim var skipab og brýndu fyrir söfnubinum

trú á hinn óbrygbanlega eyrindsreka Krists og eptirrennara í

Rómaborg. þessvegna má vel heimfæra þetta bréf til íslands

ab efni til, einsog Finnr biskup hefir gjört.

Frumrit bréfs þessa var ritab á asnalebr
, og var fyrrum í

hinu norska frumbréfasafni Árna Magnússonar Fasc. III, Nr. 2,
en nú kvab þab vera komib í Ríkisskjalasafn Norbmanna í

Kristjaníu (Dipl. Norv. l, 1). Afskript Arna Magnússonar er í

afskriptasafni hans af norskum bréfum, Nr. 6 ; sömuleibis eru í

Leyndarskjalasafninu í Langebeks Diplomatario tvær afskriptir eptir

frumritinu, önnur meb hendi Klevenfeldts, en önnur meb hendi

Langebeks, ritub í Kaupmannahöfn 21. Septbr. 1736.

Prentab í Pontopp. Annal. Eccl. Dan. Diplomat. 1
,
488

;

G. Schönings Throndhjems Domkirkes Beskrivelse. Anhang.
Khavn 1762. 4. bls. 63—64; Finn. Joh. Hist. Eccl. Island. iv. B.

í formálanum
;
Thorkel. Diplom. Arnamagn. li, 17; Langes og

Ungers Diplom. Norveg. l,
Nr. 1.

Celestinus episcopus seruus seruorum dej . diiectis íilijs .

Nidrosiensi capitulo salutem et apostolicam beneditionem.

Cum ecclesiastice dignitates et spirilualis iurisditio a lai-

corum personis esse debeant aliene. mirari non sufficimus.

quod post canonicas institutiones felicis recordationis Adrianj

pape predecessoris nostri quibus tres archidiaconatus in ecclesia

uestra distincxit. et decanum duxit unicum ordinandum. per

laicos iurisditiones conquerimini ecclesiasticas exerceri. el eis

in spiritualibus indebitam potestatem concedj.

Volentes igitur tam detestabile uitium a Nidrosiensi ecclesia

remouere . auctoritate presentium districtius inhibemus . ne

aliquis laicus in diocesi uestra ecclesiasticam iurisditionem

exerceat. uel causas audiat aut diffiniat. que iudicio exigunt

ecclesiastico terminarj.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre
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inhibitionis et constitutionis infringere. uel ei ausu temerario

contraire. Siquis autem hoc attemptare presurapserit indigna-

tionem omnipotentis dej . etbeatorum Petrj etPaulj apostolorum

eius. se nouerit incursurum.

Datum Laterani xvj . Kal . Apriiis. Pontificatus nostri

anno quinto.

Aptaná meb höndum frá 13. og 14. öld: jjtem quod nulH

committitur spirituahum causarum jurisdicio nisi clericis".

Blýbóla páfans hángir vib í gulu sill^i. Aptaná bólunni eins

og sagt er vib Bréf Clemens páfa hins þribja: höfub Pétrs og
Páls postula meb sverbi á milli; framaná: CELESTINVS PP. in.

75. 25. Mai 1198. í Róm.

INNOCENTIUS páíi hinn þriði leyfir biskupi í Björgvin að beita

kirkjunnar valdi við þá íslandsfara úr hans biskupsdæmi, sem

ekki vilja gjalda þær tíundir sem kirkja hans á að fornri venju.

Bréf þetta er prentab áfer í bréfasöfnum Innocentius páfa:

Opera Innocentii III. Colon. 1575. Fol.
II, 129; og: Epistolæ

Innocent. III. coll. Steph. Baluzius. Paris 1682. Fol.
i,

117.

(Epp. Libr.
I,

Nr. 217).

Biskup sá í Björgvin, sem bréfib er ritab til, hefir verib

Marteinn, sem getr um í Sverris sögu; hann var enskr, og var

hirbprestr Sverris ábr hann var gjörbr ab biskupi í Björgvin, og
er hann kailabr forkunnar góbr klerkr.

Bergensi Episcopo.

Innocentius episcopus seruus servorum Dei venerabili

fratri^ . . . Bergensi Episcopo salutem et apostolicam bene-

dictionem.

Gum a nobis petitur qvod justum est et honestum, tam

vigor eqvitatis, qvam ordo exigit rationis, ut id per soUicitudi-

nem oíl'icii nostri ad debitum perducatur eífectum.

Sané sicut ex tua significatione comperimus, mercatores

i) eyd'a fyrir nafninu, líklega: Martino.
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diocesana tibi lege subjecti ,
cum eos negociationis causa in

Islandiam transfretare contingit, decimas quas Ecclesia tua

percipere ab antiquis temporibus consiievit, contra salutem

suam detinent, eas reddere denegantes.

Volentes igitur tibi et Ecclesiæ tuæ paterna solicitudine

providere ,
fraternitati tuæ auctoritate apostolica indulgemus

quatenus mercatores ipsos ad persolvendas consuetas et debitas

decimas, si monitione præmissa noluerint, ecclesiastica distri-

ctione sublato appellationis obstaculo compellendi liberam habeas

facultatem.

Nulli ergo omnino hominum licitum sit hanc nostræ pagi-

nam confirmationis infringere vel ei ausu temerario contraire.

Si qvis autem hoc attemptare presumpserit indignationem

omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus

se nouerit incursurum.

Dat. Romæ viii. Kalend. Junij.

76. 30. Juli 1198. í Reate.

iNNOCENTius páíi hinn þriði áminnir biskupa á fslandi, Páí

Jónsson í Skálaholti og Brand Sæmundarson á Hólum, og allan

klerkdóminn á landinu, um vandlætíng og siðferðisbót.

Bréf þetta er hér prentab eptir bréfasöfnum Innocentius

páfa hins þribja: Innocentii lll. Opera. Colon. 1575. Fol. II,

195—196; Epistolæ Innocent. III. coll. Baluzius, i, 178—179

(Libr. I,
Nr. 320); og sífean meb Kristinrétti Arna bisk., Thorkel.

útg. , Append. bls. 234—237; sbr. Raynaldi Annall. Eccles.

1198. § 73, Col. Agripp. 1691. Fol. Tom. Xlil, 19. Eptir
Baluzius er sú afskript úr Langebeks bréfasöfnum

,
sem er í

Leyndarskjalasafninu vib „Island 1198."
Sá Erlendr ábóti sem hér er nefndr er ekki tahnn nein-

stabar meb ábótum á Islandi, og hvergi er hans getib þab menn
vita (Finn. Joh. Hist. Eccl. iv, 123). þó h'tr svo út sem
mabrinn hafi verib íslenzkr, eba ab minnsta kosti komib utan af

íslandi
,

enda er ekki heldr getib neins ábóta úr Noregi um
þessar mundir meb Erlends nafni. Nafnib er of einkennilega
norrænt til Jiess þab geti verib misritab í bréfinu, |)ví þab er

varla ab marka, þó hin fornasta útgáfa bréfsins haíi C upp-
hafstaf nafnsins síbar i brefinu, er gæti þýdt Carolus, þ. e. Karl

Jónsson
,

er þá var abóti á þíngeyrum ; |)ar er og mart annab

á móti, ab hann geti átt hér hlut ab máli. Erlendr Brandsson



1198. FÁFABRÉF UM VANDLÆTÍNG. 299

hét prestr einn, er var í fy]gt meb Gu(Smundi presti Arasyni

yfir Heljardalsheibi um mibjan vetr 1195
;
hann varb síban múnkr.

eptir því sem segir í Gubmundar sögu (kap. 22; Bisk. s.
i, 441),

en þó eru ekki mikil líkindi til ab hann sé sá sem hér er nefndr.

Eptirtektar er þab vert, ab biskupar á íslandi eru hér ávít-

abir um samnautn vib Sverri Noregskonúng. þab mun benda til

þess 5
ab Páll biskup Jónsson í Skálaholti var meí) Sverri

, og

þábi af honum miklar sæmdir, þegar hann var í Noregi til

biskupsvígski 1194— 1195. þab er þó harbla óh'klegt, ab sendi-

mabr biskupanna af Islandi hefbi skýrt frá þessu , heldr er h'k-

legra ab bæbi þetta og jafnvel allt bréfib sé í einhverju sambandi
vib illdeilur Eiríks erkibiskups og Sverris konúngs, því þar sparabi

hvorigr nein brögb vib annan.

P. Schalaholtden. ct B. Holen. EpiscopiSj et aiiis ecclesiarum

prælatis, et clericis vniuersis, per Hislandiam consti-

tutis. Qua significat ijs grauia quædam vitia quæ per

Hislandiam corrigere debeant.

Qvamvis insula vestra longo terrarum tractu ab Urbis par-

tibus sit remota, vos tamen, qvod Apostolicæ provisionis non

sitis extorres, æstimare debetis, cum ex injuncto nobis Aposto-

latus officio facti simus secundum Apostolum sapientibus et

insipientibus debitores, et ita pastoralem solicitudinem gerimus

de propinqvis, qvod eam extendimus etiam ad remotos, qvos

absentes corpore , spiritu vero præsentes ,
caritatis brachiis

amplexamur.

Sané dilectum filium Erlend. Abbatem, latorem præsentium,

qvem ad nos transmittere curavistis, boni testimonii virum,

paterna benignitate recepimus, et sicut eo didicimus referente,

licet nullas ex parte vestra portaverit nobis literas sigillatas,

qvas tamen asseruit se amisisse, in maris periculis constitu-

tum, nonnulia in partibus vestris, velut in usum et consve-

tudinem sunt redacta, qvæ ab agro Dominico sunt studiosius

exstirpanda, ne per spinas et tribulos semen Evangelicum

suffocetur, inter qvæ seqventia duximus, ad cautelam exempli

gratia exprimenda; ut per ea studeatis cetera vitia capitalia

evitare, per qvæ ira Dei venit in filios diffidentiæ, qvi stercora

pro croceis amplectuntur, et luci tenebras anteponunt.

Et ut incipiamus a primo inobedientiæ vitio, per qvod

peccatum intravit in mundum; cum in Ecclesia Dei diversi
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gradus ad instar cælestis Ciiriæ sint distincti, ut socundum

dispositionem superiorum obtemperantibus inferioribus cuncta

rité procedant, unde et Romana Ecclesia tanqvam magistra non

humana sed divina dispositione universis et singulis per orbem

Ecclesiis est prælata, ut ad eam velut Caput aliæ sicut spiritu-

alia membra respondeant, cujus pastor ita suas aliis vices dis-

tribuit, ut ceteris vocatis in partem solicitudinis solus retineat

plenitudinem potestatis ,
ut de ipso post Deum alii dicere

possint: Et nos de plenitudine ipsitis accepimus ^
sicut idem

Erlendus* Abbas nobis diligenter exposuit, qvi sunt inter vos

subditi, dum Prælatis suis in his, qvæ agunt perperam, nolunt

humiliter obedire, ac secundura ipsorum monita salubria dc-

cUnare a malo et facere bonum, contra torrentem dispositionis

divinæ brachia nituntur extendere, et qvasi contra stimulum

calcitrare, qvæ sic disposuit gradus et ordines differentes, ut

reverentiara minores majoribus exhiberent. Profecto qvi talia

agunt regnum Dei non possidebunt, erroris magnitudinem non

pensantes, cum secundum prophetam peccatum hariolandi sit

repugnare et scelus idolatriæ nolle acqviescere. Hi nempe vel

sunt potentes ,
et peccata sua propria temeritate defendunt,

non attendentes qvod legitur: ^Potentes potenter tormenta ya-

tientur^ et: Deposuit potentes de sede; vel minores. Et ut

licentius proruant in peccatum majorum tuitione defendere se

nituntur, declinantes corda sua in verba malitiæ, ad excusandas

excusationes in peccatis ; tanqvam in extremo examine, qvando

unusqvisqve onus suum portabit, iUi possint eos á ventura ira

defendere, qvi pro suis sceleribus æternis incendus reservantur.

Qvid de homicidUs, incendUs et fornicationibus referemus?

et qvod excommunicatis communicare præsumitis, et præsertim

Svero, et excommunicato et apostatæ, Deo et sanctis ejus pro

suis actibus inimico.

Si vellemus ad ungvem singula proseqvi'^ , qvæ inter vos

dicuntur peccatis exigentibus freqventari, pagina cresceret in

immensum, et tædium legentibus et audientibus generaret.

Dolemus ergo plurimum et tristamur, hæc inter vos liberé

perpetrari.

Sed veremur admodum et movemur, ne forte (qvod absit)

i) C, útg. 1575 5 E., Baluz. 2) útg. 1575j persequi, Baluz.
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propter dissoliitam negligentiam vestram ista proveniant, qvæ

diim negligitis perturbare, qvid aliud facitis qvam fovere, facti

canes muti, non valentes latrare
; qvibus dicitur perProphetam:

Clama^ ne cesses
^ qvasi tuba exalta vocem tuam^ annuncia^

populo meo scelera eorum, et domui Jacoh peccata eorum, Unde

Apostolus inqvit Ephesiis: Mundœ sunt manus meœ a sangvine

omnium vestrum. Non enim subterfugi . qvominus annunciarem

vobis omne consilium Dei. Mundus ergo a sangvine ipsorum

non esset, si eis annunciare Dei judicium noluisset: qvia cum

increpare delinqventes noluerit eos procul dubio tacendo pastor

occidit.

Cum itaqve in tremendi die judicii de vestris et subditorum

vestrorum actibus debeatis reddere rationem, qvin etiam, et de

omni verbo otioso qvodcunqve locuti fueritis
;
hortamur uni-

versitatem vestram
,
monemus in Domino

,
et per apostolica

scripta mandamus, qvatenus contra deUnqventes qvasi contra

bestias Ephesi viriHter exsurgentes, ne post cursum vitæ laben-

tis in manus Dei viventis (qvod horrendum est) incidatis, murum
vos pro domo domini non dubitetis opponere, et contrafaciem

Damasci turrim vos inexpugnabilem opponentes, evellere ac

destruere
,

ædificare pariter ,
et plantare unanimiter procuretis

qvæ in Ecclesia Dei evellenda et destruenda ædificanda fuerint

et plantanda.

Ceterum qvoniam adhuc habemus multa vobis dicere qvæ
non possunt commode per præsentem Epistolam declarari;

præmissis breviter præiibatis, caritati vestræ duximus prædicen-

dum
, qvod auctore patre iuminum

,
a qvo omne datum est

optimum, et omne donum perfectum, in proximo invento viro

secundum cor nostrum, eum ad vos mittere disposuimus: per

qvem de singulis qvæ omittere vel facere debeatis et omnibus

qvæ fuerunt nobis ex parte vestra proposita, cum ad vos venerit

efficiemini certiores.

Datum Reat. iii. Ival. Augusti.

i) þann. 1575: annunciabo, Baluz.
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77. 30. Jnli 1198. i Reate.

INNOCENTIUS páfi liinn þriði áminnir höfðíngja og alþýðu á

íslandi um hlýðni við kirkjunnar forstöðumenn, og um að stunda

góð verk og einkum ölmusugjörðir.

Bréf þetta er prentab eptir bréfasöfnum Innoccntius páfa,

þeim hinum sömu sem tahn eru vib hib næsta bréf hér á

undan (Nr. 76), því bæbi bréfin fylgjast ab.

Epistola scripta principibus et populis per Hislandiam

constitutis.

Qvamvis insula vestra longo terrarum tractu ab Urbis par-

tibus SÍt remota [o. s. frv. einsog i bréfinii til biskupanna

Nr. 7tí næst á undan]

Dolemus ergo plurimum et tristamur, hæc inter vos liberé

perpetrari, quos salvos fieri cupimus, et ad agnitionem verita-

tis venire, ad qvod viam vobis salubriter præparabit, si habue-

ritis in his qvæ Dei sunt obedientiam ad prælatos, et eos, imo

Deum in ipsis, curaveritis honorare, in qvibus contemptis Deus

spernitur, et in receptis recipitur, et etiam honoratur, et opera

impenderitis in operibus pietatis, et præsertim eleemosynis

conferendis, quarum efficaciam scriptura commendans inqvit:

Sicut aqva exstingmt ignem^ ita eleemosyna peccatum exstingvit,

Ceterum qvoniam adhuc habemus multa vobis dicere . . .

[o. s. frv. til enda, sem Nr. 76]

Datum Reat. iii. Kal. Augusti.

78. [1198].

Máldagi [Páls biskups Jónssonar í Skálaholti] fyrir kirkjunni

að Hofi í Eystra-hrepp í Árness þíngi.

I hinni fornu jarteinabók þorláks biskups og í sögu hans

segir svo frá, ab kirkja ab Hofi væri fyrst allra kirkna áfslandi

helgu?) þorláki biskupi , og ab hún væri \[gb á því ári sem

helgr dómr þorláks biskups var tekiiin úr jörbu (þorláks saga
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liin ýngri, kap. 44; Bisk. s. I, 316, sbr. bls. 315, athgr. 4;
Jarteinabókin frá 1199, kap. 3; Bisk. s. l, 334). þab er ætlan

mín, ab sá vígslu-máldagi sc hinn sami og hér fylgir, og hefir

hann þá veri& saminn um sumarib 1198.

Máldaginn er prentabr eptir bókinni D 12. bl. 56—57.

(sbr. Nr. 24 ab framan).

Hof.

Kirkia at hofi fyrir vtan þiorsa er helgoþ mario drotningo .

oc petre postola. oc þorlaco. hon a i kykom kviste .v. kyr

oc xl. a. þar fylgir scambeinstaþa land.

oc j londom þessom baþom saman liggr su skylid . at þar

scal vera prestr heimilis fastr oc syngia þar aliar heimiUs tiþer.

oc loghelga daga . oc þa er messa er gior til . ef sua ma vera.

oc
.ij. daga i vico i[t] sialnasta þess a mille vtan fosto

.ij.

messor annan hvarn dag vm langa fosto oc vigilia hvern aptan

rumhelgan. þar scal syngia messo Joans messo vm þing oc

petrs messo oc eptir aqveþno þess a mille. ef prestr er heima.

huern dag messa vm jola fosto.

þar scal vera diacn heimilis fastr oc qvengilldr omage .

sa er sialfr mege ser vinna reiþo . henni scal fa alla reiþo sem

fulgo cono oc reckio vm fram.

Biscop scal fyrir raþa omaga.

79. [öm 1200].

Máldagi [Páls biskups Jónssonar í Skálaholti] fyrir kirkjunni

í Hjörsey á Mýrum.

þessi máldagi er hér tekinn eptir bókinni D 12. bl. 65—
66 (sbr. Nr. 24).

Hiorsey.

Sa er kirkiu maldage i Hiorseyiu. at þar liggr tii kirkio

land þat er at seliom heiter . er tekr .x. hundrat alna at verþe.
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Bonde sa er byr j hiorseyiu scal heima hafa tiund sina

oc hiona sinna allra oc sva þess mans er byr a kirkio lande .

tiunda scal kirkio fe þesse. hafa helming kirkian sialf. en fiorþ-

nng biscop . en annan fiorþung þurfamenn . heima þar scal

grafa hc ahra heima manna. þeirra er þar andasc . oc sua

þeirra er at sehom andasc . oc sua ef hc recr af s^ . oc scal

heima þar grafa. 6f hc íinnasc vt i londom þessom . oc scal

þau oll heima þar grava.

Sa maþr er byr i hiorseyio scal hafa heimihs prest . ef

hann vih . þann er syngr aha loghelga daga oc aUar heimihs

tiþer. hann scal kaupa at preste. nij. morcom.

Lofat hefir biscop þeim manne er byr i hiorseyio at hafa

ey* heimiiis prest . oc scal sa syngia annan h\arn dag helgan

oc halfar heimilis tiþer. oc kaupa .ij. morcom at preste.

Bonde scal scyUdr vera at lysa kirkio fra mario messo

enne siþare til þess er hþr pasca vica.

Sa maþr er byr i hiorsey hann scal abyrgiasc kirkio þessa.

er helgoþ er inom sæla thorlace biscope. oc fe hennar aUt.

at þat spiUesc at engo. oc reisa aþra kirkio shca. ef þesse

verþr nackvat. abyrgesc kirkio þessa at oUo.

80. . [iim 1200].

iSkrá um skipti á Spákonu arfi, eptir frásögnum þórarins þor-

fmnssonar, Eyjólfs Einarssonar og Karls Jónssonar ábóta á

J>íngeyrum.

þessi skrá er frumritub á einu skinnblabi í safni Arna Magn-
ússonar Nr. 279. 4to. þar eru meb ymsar abrar skrár um
reka þíngeyra klaustrs, kristfé í Hvammi í Vatnsdal, og ýmis-

legt fleira frá ymsum tímum, sem síbar mun verba tekií) í safn

þetta. Skrá þessi fyUir hérumbU hálfa abra blabsí?)u (23. og

24.), þegar öU blöbin eru tahn, og er meb stórri og skýrri hendi

án efa frá hérumbil 1200, en víba aUmjög máb. Afskriptir af

skrá þessari eru til bæbi eptir Björn á Skarbsá og eptir Arna

Magnússon, einnig er til reikníngr Björns um þab hvernig skiptin

yrJbi eptir þessari skrá (Nr. 500 og 505 í pappírsafskriptum ís-

lenzkra bréfa í safni Arna).

i)
=r æ, ætíb.
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Um þá menn sem hér eru nefndir í skránni vitum vér nú

harfela lítib, 'db fráteknu |)ví sem vér vitum um Karl Jónsson.
Hann var vígbr til ábóta ab þíngeyrum 1169, og var fyrir því

klaustri þar eptir um nokkur ár, þartil hann sagbi af sér 1181.

Skömmu síðar fór hann til Noregs (1185), og var þar meb Sverri

konúngi og ritabi sögu hans. 1187 kom hann lit aptr til fslands,

og tók vib ábótadæminu ah þíngeyrum á ný, hélt hann |)ví þar

eptir um lángan tíma, og stób þá klaustrib meb mikhim blóma

meb merkilegum og lærbum klerkum, sem voru einkanlega Gunn-

laugr Leifsson og Oddr Snorrason. 1207 lagbi Karl nibr ábóta-

stctt sína í annab sinn, og hfði síban skamma hríb ; hann andab-

ist 1212 eba 1213 (ísl. Ann.).

Sua skal skipta spakono aiTi. ftt luti skal gora fim Oc

skal
I

hverfa en sætte Uitr af enom fyrsta i hvam i vazdal en þat

er ep|ter er skal hel[mingr]
' a ha^[skulls]taði en annau helmingr a

|

Gunsteinstaði. Nv ero .iiii. kiter epter. þar [skal taka] einn

[hit] I

oc draga ofan a þria. Nu eru þar luter .iii. þar skai hve[rfa

sæt]|tuijr
af enom fyrsta til

þiijeyra.
En þat er epter er þess lutar|

skal a ha^skullstaði . þa ero eptir luter .ii. ftf a^ðrom þeirra skal

hver|fa sæturjr
a Gunsteinstaðe

[

^ oc þa skal þvi er

ep|ter er skipta i fiora staðe oc skal hverfa ein lutr a GunsteiQJ-

staði annaii a ha'skullstaði enum þriðia [skuio] skipta með
\

ser

mvnkar oc þorar[inn -^[i] helmi[nga. [en] fiorða

skujlo taka myra menn . oc skipta i helminga með ser. Nu erj

epter ein lutr. oc skal þeim skipta i fiora staðe. oc skal hver|fa

ein lutr a mastaði annaii til svinavaz . þriði til spajkonofellz.

enom fiorða skulo skipta með ser i helminga |

munkar oc þ[or-

arinn. Sogn er sa hkite he]fðe fylgt ey|ionne syðre. Munkar

eigo nu Gunsteinstaða lut
|
oc þan er þorarinn hafði att . . . .

. . . .* eiga þeir nu
| eyiar luta.

i) þab seni er í klofum er fyllt eptir afskriptunum , en skinnblabib er

þar nii algjörlega máb og ólæsilegt.

a) eyba fyrir svosem þremr orbum
, og lesa þeir Gunnlaugr prestr 1

Vallholti og Björn á Skarbsá 1645 svo, sem ])ar hafi ekkert verib í ritab.

s) hér er eyba fyrir svosem tveimr eba þremr orbum , og sýnist svo

sem þar hafi eitthvab ritab verib {fðburnafn j^órarins), en afskriptin 1645

les svo, sem þar hafi ekkert verib ritab.

4) eyba fyrir tveimr eba þremr orbum , og er óvíst hvort þar hefir

nokkub verib ritab. Afskriptin 1645 les svo, sem þar hafi ekkert ritab verib.

Dipl. Lsl. 1. B. 20
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Spacono arfr er amiUi varar ennar
|

forno oc deiildar hamars

oc eigo spaconoarfar ef |ut fester. en norðanmenn ef in rekri hop.

En þat er
|
nv samit at at helmingi skulo hafa hvareR .

| þa er næst

milli laxar oc forsar. þa er fra ra^ða] skriðo til hramnsar. þa er

fra heliis vik til motz uið fmzstaði . fyr fmstoðom er fimdeillt
|

oc

hverfa .iii. luter tii spacono arfs en tueir til lanz
| þes minte karll

abota. at sua uæri skipt. þa er hvalr
|

kom þar. Eige letzk eyiuifr

einars svn glægt uita huer
|
[þar) voro skipti. Vera quað hann

þa er þat spgðo at þriðiugr |

reka fylgði landi. en .ii. luter

spacono arfi. Fyr ár
|

baklia er spacono arfr at a^llom luta en

engi mil|li fmnstaða oc ar bakka. þa er næst inn fra þorlargar |

dys til selvilvr. þorlaugar dys stendr fyrir la^kiardal a
|

lakiar

bakkanum fyrir sunnan. Sua quað eyivlfr einars
|

sun segia

ser þorarin þorfmz sim um spacono arf.

81. [um 1200].

AlÞíN(íis lög um stiku mál á vaðmáli og klæðum á fslandi,

í stað hins forna álna máls.

A dögiim Páls biskups Jónssonar gekkst mjög vib ránglæti
manna á milli um álna mal. þá gafPálI biskup þab ráí)

til, ab

hafa stikur, sem væri ab lengd tvær íslenzkar álnir hinar fornu.

þetta ráb styrkti Giznr Hallsson, er þá var lögsögumabr, og

synir hans, einnig Sæmundr í Ódda og Ormr á Breibabólstab,
bræbr Páls biskups, og var þab þá í lög tekib og hélzt lengi

síban (Páls bisk. s. kap. 8; Bisk. s.
l, 135).

í sögu Páls biskups segir, ab Gizur Hallsson væri lögsögu-
mabr þegar lögmál þetta var samþykkt, en hann lagbi af lögsögn
1201 ; getr því ekki lögbob þetta verib ýngra en frá því ári,

og ekki eldra en frá 1195, þegar Páll biskup kom út til Islands
;

en líklegt er, ab Páll hafi verib biskup nokkur ár ábr hann

stakk uppá lögmáli þessu. Fyrir þá sök er þab heimfært hér

til 1200.

Um álna málib sjálft hafa margir verib í vafa, og einna

merkilegast er, ab stiku mál Páls biskups hafa menn varla getib

um', því þó lengd stikunnar se aubfundin, þegar fundin er hin

i) í Arnesens islandske Rettergang bls. 525 er sagt, ab stikan hafi

verib ,,omtrent halv Alen efter de Tiders Maade", þab er einmitt mót-

hverft hinu rétta, þvi stikan vartvuföld alin, e^a alinin var hálf stika. A
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forna alin, þá er stiku míúvh mjög merkilegt, og hefir haldizt vib

harbla lengi á íslandi í kaupum og sölum. Eptir því sem Páll

lögmabr Vídah'n segir, er var manna lær&astr og merkastr í

öhum slíkum fræbum, þá hefir hin fornasta íslenzka ahn verib

18} þumlúnga, og stikan eptir því 37^ þumlúnga. Ef menn
kasta brotunum, þá verbr stikan öldúngis jöfn enskri yard.

þetta er harMa merkilegt, af því ah vér vitum, ab frá Englandi
komu mestklæbi í fornöld, og frá fslandi vabmál mest; er því h'k-

iegt, ab þessi breytíng hafi átt eitthvab skylt vib verzkmarvib-

skipti vib Englendínga, þareb ekki er hægt ab skilja, hver endr-

bót gæti verib í ab tvöfalda hina fornu ahn, nema því ab eins,

ab hib nýja mál yrbi þarmeb jafnt eba í hagkvæmri tiltölu vib

annab mál, sem menn þekktu og tíbkubu í verzlun sinni.

þab er merkilegt ,
ab vér getum af grein þessari rábib

,
ab

hib forna álnarmál hafi verib markab ú kirkjuvegg á þíngvelli,
en hvergi annarstabar svo getib sé; því hefir mönnum verib

örbugt ab fá leibrétta kvarba sína, og þessvegna er hér bobib ab

marka stikumál ab hverri graptarkirkju , þ. e. ab hverri þeirri

kirkju er leyft var ab grafa h'k ab. því er mjög líklegt, ab finna

mætti enn forn stikumörk á steinum í kirkjuveggjum eba kirkju-

görbum á íslandi
,

ef leitab væri , bæbi á þíngvöllum og annar-

stabar, einsog Páll Vídah'n segir (Fornyrbi bls. 17) ab hann hafi

heyrt þau munnmæH
,

ab sá hinn markabi áhiarsteinn hafi verib

í þíngvalla kirkju vegg í þeirra manna minni, sem Hfbu á hans

barndómsárum ; hefbi eptir því steinn sá átt ab vera til á önd-

verbri seytjándu öld.

Stiku máhb hefir stabib harbla lengi. I Jónsbók TKaupab.
26. kap.) er sagt fyrir öldúngis eins og hér, ab ^stika skal

sú vera, at tvær áhiir gjöri stiku, sem verit hefir at fornu", og
ekki vitum vér nein rök fyrir ab þetta hafi breyzt fyr en á 15du
öld og síban

,
ab hin þýzka verzlan fór ab aukast. þaban af

fór ab tíbkast hin svonefnda Hamborgar ahn, sem sumir hafa

síban kallab íslenzka ahn (tilsk. 30. Mai 1776 § 3), og h'klega

optlega blandab saman vib hina fornu. þessi Hamborgar ahn

hefir af sumum verib köllub hnefa ahn, og er 21
1^| þumh'mgs.

Hún var aftekin meb tilskipan 30. Mai 1776 (Lagasafn handa

ísl. IV, 314—353) og er þar skipab ab hafa þaban af sömu áhiir

einsog í Danmörku tíbkabist (eptir tilsk. 10. Januar 1698) ; þó eru

enn tíbkabar íslenzkar áhiir almennt manna á milh, sem kunnugt

er, og munu þab þó mest vera Hamborgar áhiir'.

Eptirtektar er þab vert, ab mæh menn framhandlegg mebal-

manns frá alnboga, og fram ú lengsta fíngurgóm, mun hann

si(5ari timura hefir almennast verib nefnd stika i sömu þýbíng og alin, og

er þab vi(blíka móthverft hinu rétta.

i) þab hafa þó trúverbugir menn sagt mér, ab þeir hafi séb kvar^&a á

Íslandi, sem hafi verib markabar á þrennar álnir: hin danska og Ham-

borgaralin og íslenzk alin, og væri hln íslenzka styzt þeirra.

20*



308 alÞíngis lög um stiku mál. 1200.

verba rúmir 18 þumlúngar. þar met) verbr sennilegt, ab hin

fornasta íslenzka alin sé bygb á alnboga málinu , líkt einsog
cuhitus hjá Rómverjum. Leggi menn hnefa fyrir framan

, þá
munu menn fá 21 þumlúng og nokkru meira, en þaí) samsvarar

hinni síbari íslenzku ah'n, ebr Hamborgar ahn; er hún því sann-

nefnd hnefa ahn. Hin danska ahn þar á móti mun vera beint

komin af hinu rínlenzka máh. — Til er enn hin svonefnda þum-
alahn, sem tala?) er um á röggvubum vararfeldum (Nr. 23 ab

framan); þab segir Björn prestr HaUdórsson ab sé ahn mæld
frá alnboga fram á þumalgóm ,

en eg ætla miklu framar
,

ab

þumalahn sé lengri en hin (frá handkrika á þumalgóm), og nái

hérumbil danskri ahn.

Grein þessi, sem eg ætla sé hin fornu alþhigislög um stiku

máhb
5

finnst nú í tveim handritum
; annab þeirra er Belgsdals-

bókin (sbr. bls. 117— 120), og er grein þessi þar aptan vib Krist-

inrétt hinn forna, ásamt mörgum öbrum einstökum greinum , og
tahn þar meb Kristinréttinum. Eins og hún er í þessari bók eru

öU hkindi til hún hafi verib upphaflega, og því er sú uppskriptin
köUub hér A. — Önnur uppskript er í Stabarhólsbókinni af Grágás

(sbr. bls. 86—88 ab framan), og er lagabob þetta þar sem aptasti

kapítuh í þeim bálki, sem sumir hafa kahab áí)r Landsleigubálk,
en í útgáfu A. M. nefndarinnar er kaUabr Kaupabálkr ; þar er og
bætt ymsu vib, og ber þab meb sér, ab hér er nýmælum knýtt
vib hib upphaflega lögmáL þó er þessi uppskript bæ<bi forn og

merkileg, svo sem eg hefi ábr sýnt ab bók þessi muni vera ritub

á þrettándu öld, og því er sú uppskript köHub B. — Ekki megum
vér láta þaÖ viha oss, ab greinin stendr í handritunum sem

kapítuh í Kristinrétti, eba í Grágás, heldr megum vér hafa ])ab

sem vott þess, hversu opt því er blandab saman í handritum sem
ekki á saman meb réttu, og ab menn mega einkum eiga von á

vibaukum og nýmælum aptast í bálkum eba kapítulum í Lögbóka
handritunum. Einmitt þab, ab annab handritib hefir greinina
meb Kristinrétti, en hitt í Grágás, sýnir, ab hún muni ekki vera

föst lögbókargrein ;
efnib sjálft sýnir ,

ab hún getr hvorki heyrt
til Kristinréttar hins forna, einsog hann var upphaflega, og ekki

heldr til Grágásar, því stikan var þá ekki komin á. {)ar á móti

er efni greinarinnar öldúngis samsvarandi því, sem Páls biskups

saga segir frá, og eptir því sem greinin er orbub í A kemr hún
fram sem heilt lagabob; eg efast þvi ekki um, ab vér höfum
hér hin réttu alþíngis lÖg um stiku máhb eptir uppástúngu Púls

biskups Jónssonar og Gizurar Hallssonar lögsögumanns.

Eptir Belgsdalsbókinni frá hérumbil 1370 í A. M. safni Nr.347.

Fol., bls. 167; sbr. útg. Vilh. Finsens af Grágás II,
250.
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vm mal a klæðom'.

Menri skiilo mæla vaðmal ok lerept ok klæöi oll með stik-

um þeim er jafnlangar se tiu sem kuarðe tvítugr. sa er merkðr

er a kirkiu \egg a þingvelli.

Rett er at draga kuarða við vaðmai ok við lerept x alna

long eða lengre ok skal at hrygg mæla en eigi at jaðri.

Eigi skulo alnar ganga aðrar en þessar. ef menn hafa

stikur rangar. eða kuarða rangan sua at muni vm oln j .xx

alnum eða meira þeim er þeir m§la. ok varðar þat fiorbaugs

garð . ok skal vm oll afbrigð þessa rnais sua sokn fara sem

mællt er ef menn rnæla alnar rangar.

Sa skal raða er kaupir lerept eða klæði hvart hann vill

mæla at hrygg eða at jaðri.

Ret[t] skal at sðkia við vattorð þat er nefnt er. þa er maðr

mælir rangar alnar . þa sök er j þui geriz . ef sokiandi vill þat

helldr en kviðburð.

Slikar alnar skal mæla með stiku a viðum. ok a teindo

jarne sem a vaðmalurn. eða klæðum eða lereptum-.

þat er mællt at at graftar kirkiu hverri skal merkia stiku

lengð . þa er rett se at hafa til alna mals . ok megi menn þar

til ganga ef a skilr vm alnar.

B.

Eptir StabarhólsbókÍRiii frá hérumbil 1275 í A. M. safni Nr. 334.

Fol., bls. 99; prentab ábr í útgáfu A. M. nefndarinnar af Grágás l,

497-499.

Of stikan vaðmála oc klæða oc lerepta. Lxxxr^

{>at er melt at nu
\

scolo menn mæla vaðmal oc lerept |

oc klæði 9II með stikum þeim er iam lan|gar ero .x. sem

1) fyrirsögn me^ rau(bu letri. upphafsstafr blágrænn. eptir fornri tölu

65. kap. í Kristinrétti hinum forna.

2) ler'. skinnb.^ Fins. les: lerepti.

3) l)essi fyrirsögn er i skinnbókinni i yfirliti því (bls. 73 i skinnb.),

sem er fyrir framan hinn svonefnda Kaupabálk, yfir kapitulana í þessum

bálki og tölu þeirra, en i bálkinum sjálfum er ey<ba fyrir fyrirsögninni og

þari rita^ me^ hencli frá 17. öld: ,,Cp. 84". -- Upphafsstafrinn er rau^r.
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kvarði. XX. sa er mercðr er a
|
kirkio veG a þingvelli. oc

scal leGia þumal íingr |

fur hueria stiko.

Rétt scal at draga við vað{mál kvarða oc við lerept eða

klæði .X. al|na Ipng eða lengri. oc scal sa raða er mælir
|

hvart hann viU mæla at ryG eða at iaðri eða þar i a milli . et'

hann \ill þat helldr.

Eigi scolo alnar
| ganga aðrar eh þessar.

Vaðmal scolo vera stiko
|

breið en eigi miore . oc epter

þui at 9II0 gor sem aðr
|

var mæit i logum.

Ef menn hafa stikor rangar \

eða kvarða ranga sva at ván

se at mune hálfri
|

stiko i .X. stikum eða meira þott eigi se

lengra melt eN hálf a^Nur stika. oc \er þat fior Bavgs Garð. oc

scal vm 9II I afbrigð þessa máls sva at sócn fara sem melt er.

Ef menn
|

mæla alnau rangar.

Sa scal raða er ka^per lerept eða
|

klæði hvart hann vill

mæla at ryG eða at iaðri.
|

eða þar a miðli. ef hann vill sva

helldr'.

Rett skal at
|
sokia við váttorð þat er at verðr nefnt . þá |

er maðr mælir rangaralnar. þa sgc er i þvi geriz ef
|

sokiandi

vill þat helldr en qviðburð^. |

Vaðmál scolo eigi vera iaðar flá svá at meira mune eN

pln i tuitogo vaðmale. ftt ryG scal
|
mæla ef meire munr er

eN sva.

Tui eln scolo
|

vaðraal. oc scolo rétt boðin ef fingrom

gegna a
|
breidd oc se kost góð.

Taka scolo þeir er við eiguz | la^gsiaendr .in til um gialld

ef iaðar flá er va|ra eða mio.

INio buar þess er sottr er scolo bera iafnan hvart
|

sa hafi

i þvi siNi rangar alnar mælt sem honom var vm stefnt. I

A scal qveþa avallt er stefnt er . i hueriom stað mæltar
|

voro þær alnar. eða. hue nær. eða. huerra manna imille.

1) hér er lagt á vald kaupanda, hvort mæla skuli Síb hiygg eí)a jaí)ri,

en skömmu iitr er sagt, aib sá er mælir skuli þessu rá"f)a. ^essi ósam-

kvæmni bendir eflaust lil breytínga meb nýmælum.

2) lítil eyí)a, sem svarar fimm bókstöfum, í enda línu. Lítill upp-

hafsstafr, meh bleki ritabr en _þó utan línu, stendr fyrir því sem eptir

fylgir, og mun ^a^ vera vottr þess, a!b þaib er ýngra nýmæli.
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82. [um 1200].

AlÞíngis lög um pundara, og um sektir þeirra er mæla eða

vega rángt.

f)au lög, sem hér eru sett, standa í svo nánu sambandi
vib lögin um stiku málib, og eru svo harbla h'k þeim ab öllu, ab

ekki virbist efamál ab heimfæra þau til hins sama tíma, jafnvel

þó þeirra sé ekki getib svo greinilega í sögu Páls biskups, ab

af henni verbi ályktab meb fullri vissu, ab ])au haíi verib samin

jafnframt hinum.

Lög þessi koma fram í handritum meb þrennu móti :

Belgsdalsbókin hefir þau í heild sinni, og lætr þau fylg.ja Kristin-

rétti hinum forna. þar munu þau þó vera næst því sem þau
hafa upphafiega verib, og kalla eg því þetta handritib A. — Stab-

arhólsbókin skiptir í tvennt, og hefir fyrst síbara hlutann í tveim

kapítulum, í hinum svonefnda Kaupabálki ; en upphafib setr hún
sem seinasta kapítula í sama bálki. þessa uppskript kalla eg jff,

og set eg hér kaílana saman einsog þeir virbast eiga ab vera. —
Konúngsbókin hefir einúngis upphafib, orbrétt ab kalla má eins

og Stabarhólsbókin, og lætr þab vera kapítula í Rannsókna þætti ;

þessi uppskript er hér nefnd C.

Eptir Belgsdalsbókinni frá hérumbil 1370 (sbr. bls. 117-—120

ab framan). þab er ritab á bls. 166—167 í skinnbókinni
,
meb

hinni fornu hendi, og talib þar sem kapítuli í Kristinrétti hinum

forna. Prentab ábr í Vibbæti vib útgáfu Vilhjálms Finsens af

Grágás II,
249—250.

Vm logbpundara eða mælir [maðr] rangar alnaR'.

þat er logpundari er atta fiorðungar eru j vett. en .xx.

merkr skulo j fiorðung vera.

Ef maðr a pundara meira eða minna en mællt er ok varðar

þat .
iij

. CDarka sekt.

Nu reiðir hann rangar vettir eða mælir hann rangar alnar

sva at munar vm oln
j

. xx . alniim . þa varðar fiorbaugs Garð .

i) fyriisögn mcif rauðu letri. upphafsstafr rautYr . eptir fornri tölu

64. kap. i Kristinrétli fiinum forna. I yfirliti kapitulanna á 15. bls. i

skinnbókinni er fyrirsögnin pannig : Vm lógpiindara eba raæli mabr rangar

alnar.
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sa a sok er sins hefir j þui mist. en ef hann vill eigi sökia

þa a sa er viil. Tii sakar þeirrar skal kuæðia a þingi. ix .

heimilis bua þess er sottr er.

Sök þeirri skal stefna at heimile þess er sottr er. eða

þar sem hann heyrir sialfr aa.

Hett er þeim er sökir at stefna j þingbrekku a varþingi .

þui er hann heyr* sialfr. ok skal þui at eins rett at stefna

þar j dom ef sa er a þingi er sottr er. en eliigar skal stefna

til alþingis.

Ef sia sok verðr rett hðfðut. ok koma þau gaugn fram

með henni at domi sem henni eigu at fylgia þa skulo eigi

varnir metaz vm þat mal ok eigi skulo gagnsakar. metaz ef

þat eru [eigi] sekðar sakar amot. alna mals sok.

|>ott eigi se lengra vaðmal mællt rongum alnum . en .
iij

.

alnar ok varðar þo . fiorbaugs garð . ok von er at muna mundi

oln. j. XX. alnum ef sua langt vaðmal væri. slikum alnum^

mællt.

Slikt varðar vm rangar' alnar a lerepte sem a vaðmalum.

Rett er at sökia vtan landz menn vm alnar"* rangar at

heraðs domi. slikri sokn sem til er mællt vm rettafars sakar.

B

Eptir Stabarhólsbókinni f'rá hérumbil 1275, Nr. 334 Fol. í

A. M. safninu (sbr. bls. 86— 88 ab framan) , og er þar í tveim

köflum
,

svo sem ábr er getife. Fyrri kaflinn er í skinnbókinni

bls. 99, seinastr í hinum svonefnda Kaupabálki. I yfirlitinu fram-

anvib bálkinn í skinnbókinni er þessi kaflinn talinn kap. LXXXII. ;

hinn annar kaflinn er á bls. 90 — 91 í skinnbókinni, og talinn sem

L. og LI. kapítuli í sama bálki.

I útgáfu A. M. nefndarinnar er fyrri kaflinn prentabr tvisvar, fyrst

eptir Stabarhólsbók, sem LXXXIII. kap. í Kaupabálki (l, 499) og í

annab sinn eptir konúngsbók, sem CXX. kap. í Vígslóba (II, 197); en

síbari kaflinn er talinn allr sem LI. kap. í Kaupabálki (i,
462—463U

i) heyr^ (heyrir), skinnb,

a) malmim CmeiT striki undirjy skinnbúk. 3) ískinnb. alnan, misrita'f.
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Of pundara. Lxxxii^

t>al er la^^' pundare j

er. viiL fiorðungar ero i vett.
j

en

.XX. merkr scolo i fiorðungi vera.

Ef maðr a punjdara meira eða minna en mælt er. oc varðar.

þat. III.
I

ODarlúi secð.

Nv reiðir hann rangar vétter eða mælir
|

hann rangar

álnar. sva at munar um ohi i.xx. aljnum . þa varðar þat fior

Baugs Garð. Sa a soc þa er sins
|

hefer- i þvi mist. En ef

hann vill eigi sekia þa a
|

sa er vill .ix. bua scal til þess

qveþia a þingi. Stef|no s()c er þat.

Of alnar rangar. oc sokia at heraðs domi. X^.

Sva er raelt ef maðr mæUr alnar rangar. sva at munar

aln eða meira i xx. alnom . át þat varðar fior Eavgs Garð . sa

a sa/c þa er sins missir i þui. Til þeirrar socnar scal qveþia

a þingi IX. heimilis bua þess er sottr er.

S9C þeirre scal stefna at heimili þess er sóttr er. eða þar

sem hann heyrir a sialfr.

Rétt er þeim er sðkir at stefna i þingbrecko a várþingi

þvi er hann heyr sialfr. oc scal þuiat eins rétt at stefna þar

i dom ef sa er a þingi er sóttr er. en ella scal stefna til

alþingis.

Ef þessi spc er rétt ha^fðut. oc koma þa^ gpgn fram með

henne at domi sem henne eigo at fylgia. þa eigo varnir eigi

at metaz . vm þat mál. oc eigi scolo gagnsakir metaz. ef þat

ero eigi secðar sakir a mot álna s^c.

þótt eigi se lengra vaðmál rpngum alnoni mælt eN .111.

ahiar. oc varðar þat fior Bavgs Garð . ef van er at muna mundi

óln i .XX. álnom. ef sua langtvaðmál vere mælt slicum alnom.

Slict varþar um rangar alnaii a lereptum sem a vaðmalum.

k

') JDCssi fyiirsögn er í skinnbókinni (bls. 73) i yfirliti því sem er fyrir

framan bálkinn
, yfir kapítulana í bálkinum og töhi Jieirra. I bálkinum

sjálfum (bls. 99") er eyt)a fyrir fyrirsögn , og þar i ritaí) meh hendi frá

17. öld : j^Cp 85''. Upphafsstafr grænn, og dregic: rautt í.

i) tvitekiib i skinnbókinni.

i) i)annig er fyrirsögn í yfirliti fyrir framan ballsinn bls. 73 í skinnb.,

en i bálkinum sjálfum (bls. 90) er ey^a fyrir fyrirsögn, og þar er rita^-

i me"b hendi frá 17. öld: ,^ep. 52". Upphafsstafr rauí;r og dregib í grænt

og gult.
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Of þat ef a/stmenn gera aflaga i ka^pstefnom. li*.

Rett [er] at sekia a/stmenn at heraðsdómi . slicri sócn sem

melt er vm retta fars sakir.

C.

Eptir konúngsbókinni af Grágás (Gamle kgl. Saml. Nr. 1157

Fol.) bls. 165, og er ritab sem kapítuli í þætti þeim sem þar í

bókinni er nefndr Rannsókna þáttr. Prentab í útgáfu Vilh. Finsens

II, 169; kap. 232; einnig í útgáfu A. M. nefndarinnar af GrágávS

II, 197—198, og sett þar sem kap. CXX í Vígslóba; þó mun

þab aldrei hafa átt þar skylt vib.

vm reizlor-.

þat er Ipgpundare er viii. fiorðungar ero i vétt eN .xx.

merkr scolo'^ i fiorðung vera.

Ef maðr a pundara meira eða minna en mælt er oc varðar

þat lii. CDarca secþ.

Nv reiþir hann rangar véttir eða mæhr rangar alnar. sva

at munar vm pln i xx. álnom. þa varþar þat fiorbavgs Garþ.

Sa a soc þá er sins hevir i þvi mist. En ef hann vill eigi

S0kia þa á sa er vill.

Nio bva scal til þess qveðia a þingi. Stefno soc er þat.

83. [um 1200].

Alí^íngis lög um leigu fé og ábyrgð á því, og um löggjald.

þessi lög virSast vera náskyld og samtíba þeim, er hér eru

talin frá tímum Páls biskups. þau eru einnig prentub hér eptir

sömu bók, Belgsdalsbókinni í safni A. M. Nr. 347 FoL, bls. 166.

Prentub ábr í Vibbæti vib útgáfu Vilh. Finsens af Grágás, II.

248—249.

i) þaniiig í yfirliti kapitulanna i bálkinum
,

bls. 73 í skinnbókinni. í

bálkinum sjálfum (bls. 91) eyiba fyrir fyrirsögn, og ritab þar í á 17. öld

,jCp. 53". Upphafsstafr blágrár, og dregií) í rautt.

2) fyrirsögn meb raubu letri. Upphafsstafr blágrænn, ekki stór.

3) upp yfir línunni, en viribist vera ritab meb fornu hendinni.
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vm logleigo a fe*.

þat er löghleiga ca fe at hinn ellepti eyrir vaxe a þuiUkt

fe sem jnnstoðan er.

Rettr er at maðr reiði vett vllar af cam .xx.

Kyr skal vera at LX . alnum j hond. en at .x. alnum a

frest a leigo.

Rett er [at] ala vettrung eptir kv at leigu ok skal maðr

abyrgiaz sem fulgu fe.

Tvevett naut a maðr at ala eptir ku. ef eigi er kaif'bært.

ok abyrgiaz við megri ok við handvðmmum sinum.

t>eir menn sem eigi verða asatter vm giolld skulo taka

tva logseandr a meðal sin . þa er fyri orði ok eiði kunni hyggia

ok raða kunni fe sino . til fullz eyris . ok er þat loggealld er

þeim þikkir sua. Ef þeir verða eigi a eitt satter. þa skal sa

hafa sitt mal er eið vinnr at. Ef baðir vilia sveria þa skulo

þeir hluta ok skal sa er hlytr vinna eið. at honum þikkir sua

sem hann segir. enda skal þat þa standaz. at þui vætti at ek

vinn eið at bok. ok segi ek þat. guði at ek [ca sua fe sem

nu hefi ek talt eða minna^.

84. ! um 1200J.

VorÞíngis samÞykt Árnesínga um hversu fjárlag skai vera í

Árness þíngsókn.

Skrá þessi ber þab meí) sér sjálf, ab hún sé samþykkt á

vorþíngi, samkvæmt því sem alþíngislög voru
til,

ab hérabsmenn

mætti á vorþíngum setja fjárlag, og ákveba ýmislegt annab í

hérabsmálum.

Um tíma þann sem skrá þessi sé frá
,

er vafasamara , og
eru þó allmörg rök til ab aldr hennar fari nærri því sem hér

er sett. þab er aubsætt, ab hún er töluvert ýngri en fjárlag

þab sem hér var ábr heimfært til hérumbil 1100 (Nr. 23 ab

framan), því hún getr ekki röggvarfelda, sem þar eru taldir, og
svo er um ýmislegt fleira. Hér eru og komnir þriggja álna aurar,

sem mest gengu á Subrlandi seinast á tólftu og framan af þrettándu

i) fyrirsögn meb raubu letri. Upphafsstafr blágrænn . eptir fornu tölunni

kap. 63 i Kristinrétti forna.

•i) frá [ er iir fjáreibnum til tíundar, og er þaib sett liér af vangá ritarans.
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öld. Hér er og mifeab mál vib álnar, en eigi vife stikur, og
bendir þab til, aí) skráin sé heldr eldri en 1200, en ýngri.

Skrá þessi er prentub hér, sem hinar undanfarandi
, eptir

Belgsdalsbókinni, Nr. 347 Fol. í A. M. safninu, bls. 165, og er hún

þar tahn sem kapítuh í Kristinrétti hinum forna ; hún er úbr prentub
í Vibbæti vib útgáfu Vilh. í'insens af Grágás li, 246—248.

vm fiar lagh j arnes þingh sokn'.

f>at er fearlag i arness þingsokn

at þriu hundrat alna vaðmala. skulo ganga firir hundrat

þinglags aura.

Vaðmal skulo ganga j giolld ny ok onoten. þriskept ok

tvieln breið . ok skal sa möla hvart sera vill at hrygg eða jaðre

er við skal taka.

Eyrer gullz skal vera at hundraði. þriggia alna aura. þat

gull at eigi vesni at ht j eUdi ok se aðr vel htt.

Mðrk vegin brendz silfrs skai ok at hundraði.

GuU ok silfr skal vega at metom byskiips eða þeira oðrum

er þar se jofn við.

þriar alnar af breiðu lerepti nyio þui er vel se klæð hæfpt

tirir storleiks sakir. ok se halfrar þriðiu alnar breitt. skulo

vera at halfri mðrk. þ[r]iggia alna aura ok verðr þa aln at

fiorum alnum.

Enskt lerept tveggia alna skal vera aln við sik ok þing-

lags eyrir.

Mork vaxs skal vera at eyri.

kyr kalfbör skal vera. at xxx. þ[riggia] alna aiira.

Vxe fiogurra vetra gamall iafn við ku.

Vxe .vj . vetra gamall at halfum fimtatige . ok sua þott

ellre se.

Vxe .V. vetra gamaU. at halfum atta eyri hins íiorðatigar.

j. kyr gelld miolk ok kuiga tvævetr. su er kalf hefir borit

skal vera at atta aurum ok xx . ok er þa sem leiga fylgi þeim
aðr þær verða kugiUdar.

Gelld kyr ellre en þrevetr. skal vera at íiorura aurum ok

.XX. enda eru þau þa fiogur at þrimr kugilldum.

i) fyrirsögn me^ raut^u letri. iipphafsstafr ram)r . eptir fornu tölunai í

i bókinni cap. 62 í Kristinretti, sbr. yfirliti<&) bls. 15. í skinnbókinni.



1200. vorÞíngis samÞykt UM FJÁRLAG. 317

lau tvevetr naiit skulo iofn við ku.

ær loðin ok lomboð er at .Y. auriim.

þriu vetr gaumul naut skulo jofn \'ið ku.

Gelldingr tvevetr ok ellre er agilldr.

ær gelid ok gymbr su er lamb ieiðir er at íiorum aurum.

vetrgemlingar tveir ero iafner Yið a.

Reyfi sitt skal hverr sauðr hala. heraðrekir skulo sauðir

vera. ok sua naut hit sama.

vætt gamalla sauða vllar skal vera at ..\. aurum.

vett vetrgemlinga vllar ok

hundrat fiska skarpra. hlutr mannz vvaliðr* er at atta aurum.

Eí fiskar eða \il gelldz eigi a fardöghvm . þa skal sa er

gelidr föra til heim[i]liss þerss er við skal taka. En ef hann

ferr or hrepp þa skal föra til heimiliss þess er hann atti fyrer

fardagha. Enda verðr þar eindaghi a þui fe hinn fimta dagh
\iku þa er .\iij. vikur ero af sumri.

Vettmatar. skal vera at .x. aurom. ostr. eða smior. eða

miol. eða morr. sa er a haust [erj giorr.

her er ok hross mðilt j giolid.

hestr. fiogurra vettra gamall ok eilri. hvart sem hann

er^ graðr eða gelldr skal vera kugiildi.

Eigi skal graðr hestr ganga j giolld ellri en .x. vettra.

gamall. ok eigi gelldr hestr ellre en. xii. vettra skal vera at

þrim morkum.

Merr þreuettr. at .xx. aurom.

tuó tueuetr hross skolu jofn við kv.

þriu vetrgomol \ið kv jofn.

j eingo geallde skal hross a gealld taka. meira en þriði-

ung gealldzins . af þui ma ekki minna gealld j hrossum geallda

en kugilldi.

i) óskýrt ritab í skinnbókinni, og likist: vjaliíír; en þat) er án efa —
úvaliibr, óvalinn, J)ar sem ekki er valií) úr fiskinum heldr tekib holt og bolt.

2) á spázíimni.
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85. [iim 1200].

VoKÍ'íNGis SAMÍ^YKT um kauplag á ymsum varnmgi í Árness

þíngi og Rángár þíngi.

Skrá þessi virfeist vera frá saina tíma einsog sú sem hér er sett

næst á undan, um fjárlag í Arness þíngsókn. Hér er ab eins

sett kauplag um nokkrar greinir, og |)arf þab þó enga grunsemd ab

vekja um, ab skráin sé ekki heil, því sh'kar kauplags-skrár munu
hafa verib ótal margar og margvíslegar, eptir því sem þurfa

þótti eí)a til hlýfea í hvert skipti.

Skráin er hér prentub eptir hinni sömu bók og fyr er getib,

fráBelgsdal, Nr. 347 Fol. í A. M safninu, bls. 167, og er taHn

þar kapítuH í Kristinrétti hinum forna; hún er prentub ábr í Vií)-

bæti vib útgáfu Vilh. Finsens af Grágás II, 251.

Vm lagh hverso menn skiilo kaupaz viðr'.

Nv er ok L^g lagt a hversu menn skulo kaupaz við at retto.

Tv§r alnar breiðz lerepz skulo vera at .vj. alnum.

|>rir raptar at .vj. alnum.

Pund kalla skal vera at .xij. aurum.

Pund reykelsis at .xij. aurum ok sua vax.

vett miols ok sua- annars matar skal vera at .v. aurum,

Morr. haust gerr ok ostr skai jafn at verði við miol.

at .V. aurum skal vætt vera j haust tiund.

vætt tiöru skal vera at .vj. aurum.

Jarn teint skal vera jafnlang[t] vaðmaH.

Slik skulo vetr kaup sem sumar kaup.

Jofn erv log við vara landa sem við vt lenda menn. ef

af þess[u] mali bregða. vm allt þat er nu er akuæðit hversu

dyrt vera skal. ef maðr kaupir dyrra eða selr dyrra en mællt

er. þa varðar fiorbaugs garð hvarumtveggia þeim er selr ok

þeim er kaupir.

Vm afbrigð þessa mals er sHk sokn til viö vttan landz

menn sem mællt er vm rettafars sakir eða vm alna mal.

i) fyrir.sögn meh rauibu letri, upphafsstafr raubr. eptir fornri tölu

66. kap. 1 Kristinrétti hinum forna.

*>)
matar b. v. skinnb.
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vm oll afbiigð þessa nials ca sa sok er sðkia viU.

vm tvær þingsoknir Arness þingsokn ok rangæinga þingsokn

skal eigi kavpa ok eigi seiia dyrra hundrat skarpra fiska. en

at. v.
* auriim.

|)etta mal skai hallda vm kaupa far. vnz Uðr alþingi at

sumri. en alna mal skal fast vera framleiðis.^

86. [um 1200].

ÍTiÁLDAGi fyrir ferju yfir Ölfusá og fyrirskipanir um farníngar-

reghir.

Skrá þessi er tekin eptir Wilchins máldagabók frá 1397, en

hún er bersýnilega mikhi eldri
, og ab helztu h'kindum samin

um eba skömmu eptir 1200. þab er helzt einkennilegt, ah hér

er nefnd stika, og sýnir þaí) að skráin er ýngri en alþíngislögín
um álnamáhb (Nr. 81 ab framan).

Handrit þau, sem hér er prentab eptir, eru í x4ma Magnús-
sonar safni Nr. 263 í FoL

,
sem ábr er getib (Nr. 49 hér ab

framan), bls. 51, og er kallabr þar Wilehins máldagi; Nr. 260
í Fol.

,
bls. 15-16; Nr. 259 í Fol.

,
bls. 13-14, bábar meb

hendi Jóns prests Erlendssonar í ViHíngaholti ;
sömuleibis Nr. 256

í 4to, bls. 11-11, og er þab brot úr Wilchins máldaga á skinni,
ritab á 17. öld. Einnig hefi eg haft afskript eptir máldagabók

þeirri, sem er í skjalasafni vib biskupsdæmib á íslandi.

Feriu maldagi a olfus a.

þessi er feriu maldagi a olfus a. at þar iiggr til land at

feriu ok kyr .iij. engi teigr a straums nesi. kasta tvitogum

kesti i feriu land firi utan a . þar skal sa er kalldaðarnes a ok

fe þetta varðveitir fa bat ok fJutninga skip. þar skal flytia alla

menn oleigis . þar skal leigia tveim alnum vaðmals undir hvert

i) þetta er lildega rnisritaiT, og á aiT vera annaiJhvort viii. eiTa x.

a) hér eptir fylgir kapítvili ,jUm boibföstur", eptir skipun f}orláks biskups,

og er þaib seinasti kapítuli meí) eldri hendinni. I yfirlitinu, bls. Ið.iskinn-

bókinni, er þessi kap. talinn 67. kap. i Kristinrétti hinum forna, og er

hann Jjar seinastr, svo skinnbókin hefir líklega í fyrstu endaí) hér, og er

svosem ^ dálks íiutY á ])ls. lG8b.
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kugildi. ef a sl^ip er lagt. nema sauð. undir fyl skal leigia ef

a er lagt. sem undir hross. ellra en halfs manaðar. .y. hross

til tveggia ahia ef við skip eru hofð . Reka hvergi hross nema

af feriu stað þa er hin neðri er feria. en ef reka. komi feriu

maðr kaupi við ílutningar menn sem hann getr. greiða vaðmal

ei skemra saman en stika. half mork matar vætt. hverr matr

sem er. ok ullar vætt ok skreiðar hundrað. ei skal leiga undir

naut. þo at við skip se hofð. ok undir enga farma. I hond

skal leigu giaUda . eðr setia veð halfu betra eðr meira . ok

forveðia a .vij. natta fresti.

Feriu maðr skal koma tii ar at miðium morni . ok vera

til miðs aptans i færu veðri , þaðan fra er hann eigi skylldr

at flytia til miðs morgins. h'ggia menn við eykt dags eðr

lengr. þa er feriu maðr sekr. Feriu maðr er skylldr at roa

a mot ollum monnum . hann skal ok raða hversu miok hlaðit

er skipit. siaifir skulu roa firi hrossum sinum . ok undir

formum. En þeir er eigi hafa kunnattu til eðr heilsu. roi

feriu maðr ok taki ahn a .xiiij. hross. þeir skulu fyrstir

fara yfir a er fyrstir koma. kahnesingar skuhi iafnan fara

er þeir koma tii. {>riar nætr er feriu maðr skyUdr at fiytia

a .xij. manuðum. fostu natt i fardogum. ok þa er til þings

er riðit. þria daga er hann eigi skylldr at flytia. paska dag

ok kirkiu dag ok allra heilagra messu dag. Yerðr feriu

maðr obyrgr firi utan a. sva at hann ma eigi aptr komast.

þa skal sa er at feriu byr gefa honum mat um mals sakir. en

selia ef hann þarf lengr . þeir sem at feriu bua eru skylldir at

biarga skipi með feriu manni ef þarf ok fara oleigis . en ef

fleiri þarf til firi utan a krefi bua þa sem næstir eru . þeir sem

i inni husum bua. I Kalldaðarnesi. i sandvik hinni ytri ok

at forsi . skulu biarga skipi með feriu manni oleigis . en engir

aðrir.

Engi skal feria onniir a olfusa en þessi . en þat er lofat at

flytia menn yfir a harstaði. ok meta eigi leigu. ok eigi heimta

fe firi. en launi er fiutt[r]
er nokkuru ef hann viU. en engu

ef hann vill þat.
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87. [Decembr. 1201].

IÍréf guðmundar prests arasonar, biskupsefnis að Hólum,
til Sigurðar bónda Ormssonar á Svínafelli og þuríðar Gizurar-

(Jóttur konu hans, að taka við forráðum staðarins á Hólum með

biskupsefni.

Brandr biskup Sæmiindarson á Hólum andabist á Sixtus

dag 6. August 1201. A Egidiusmessu, 1. Septbr., komu höfí)-

íngjar Norblendínga saman á Víbivöllum til ab kjósa sér biskup
í stab Brands. Voru þar helztir ábótarnir frá þíngeyrum og
Múnkaþverá ,

Kolbeinn Tumason af Vífeimýri og Hafr Brandsson
úr

Skagafirbi, Hjálmr Ásbjarnarson vestan úr Vestrhópi ,
Gub-

mundr hinn dýri þorvaldsson úr Öxnadal. Úr þíngeyjar þíngi
er enginn til nefndr. þar kom og Gizur Hallsson, sunnan úr

Skálholti
, og mun hann þá hafa verib nær hálfáttræfer. þá

hafbi hann látife af lögsögu um sumarib ábr, og Hallr sonr hans
tekib vib. Gizur mælti fram meb Magnúsi syni sínum

,
er síban

varb biskup í Skálholti. Var þab helzt tahb Magnúsi presti til

gildis ,
ab hann var ættstór mabr^ og frændmargr , og reyndr ab

fjárvarbveizlu ,
en þeir Hjálmr Asbjarnarson og Hafr vildu eigi

kjósa mann utan fjórbúngs til biskups yfir sig. Kusu þeir þá
Gubmund prest Arason til biskups. Föburætt Gubmundar var

ab norban
,

frá Hvassafelli í Eyjafirbi ,
en móburætt hans ab

vestan, komin frá Eyrbyggjum (Sturl. 2, 39). Gubmundr prestr
Arason var fæddr 26. Septbr. 1161, en var vígbr til prests af

Brandi biskupi annan sunnudag í fóstu (17. Marts) 1185; þá
varí) hann þíngaprestr ab Hofi á Höfbaströnd, en síban á Miklabæ,
þá í Vibvík, þareptir á Völlum í Svarfabardal

, þá ab Upsum,
síban ab Stab í Reyninesi (Reynistab), og þar eptir ab Víbimýri,
hjá Kolbeini Tumasyni ,

er þá var mestr höfbíngi í Skagafirbi,

og átti Gyríbi þorvarbsdóttur, bræbrúngu Gubmundar. Gubmundr

prestr Arason var orbinn frægr um allt land fyrir trúrækni sína,

vígslur og yfirsaungva, en um forsjá hans í veraldlegum efnuoi

hafa menn verib uggandi, og því lagbist sá orbrómr á, ab Kol-

beinn Tumason mundi hafa dregib hann fram til biskups kosn-

íngs, svo hann Kolbeinn gæti sjálfr náb Öllum yfirrábum yfir

Hólastól, og svo reyndist, ab jafnskjótt sem Gubmundr hafbi

tekizt kosníng á hendr, og var kominn ab Hólum, tók Kolbeinn

undir sig öll ráb á stabnum og stabarins fé. þegar kosníngr
fór fram

, var Gubmundr á umferbum fyrir sunnan og austan

land. Hann hafbi þab sumar farib til alþíngis, og af þíngi ab

heimbobum austr um land. Ab Stafafelli heyrbi hann andlát

Brands biskups, og var þab á Bartholomeus messu (24. August),
en hann kom ab Valþjófstöbum til Jóns Sigmundarsonar þann
sama dag sem hann var kosinn til biskups (1. Septbr.), en í

Krossavík í Vopnafirbi fekk hann bob um ab hann væri kosinn

Dipl. Isl. 1. B. 21
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til biskups. {)ar eptir fór liann norbr, og eptir ab hann var enn

a ný kosinn á ö?irum fundi á Víbimýri 14. Oktbr.
, og hafbi

tekizt kosníng á hendr
,

fór hann heim ab Hóhmi og var þar
um hríö. þab beib ekki lengi ,

ab hann fékk nóg af yfirrábum

Kolbeins, og minntist hann þá þess, ab hann átti mikinn vin og
merkan eystra, sem var Sigurbr Ormsson á SvínafelH. Sigurbr
var sonr Orms svínfelh'ngs hins eldra, og var sá hinn sami sem

þórlákr biskup hafbi náb af kirkju rábum aí) SvínafeUi. Ormr
fabir Sigurbar var systursonr Bjarnar biskups á Hólum, og var

í eUi sinni á Múnkaþverá og andabist þar í klaustri (Bisk. s. I,

488). Kona Sigurbar Ormssonar var þuríbr, dóttir Gizurar

HaUssonar lögsögumanns , og systir Magnús prests, sem hafbi

verib þá í biskupskjörum meí) Gu&mundi og varb síban biskup
í Skálhólti

;
hann bjó í Bræbratúngu. þuríbr hafli átt ábr Tuma

Kolbeinsson, er var höfbíngi mikiU í Skagafirbi ;
Tumi andabist

1184 og áttu þau saman þrjú börn : Kolbein Tumason á Víbi-

mýri, sem ábr var nefndr, Arnór Tumason og Haldóru, sem var

gipt Sighvati Sturlusyni 1197, og brúbkaup haldií) í Bræbratúngu.
Bábir þeir, Gubmundr biskupsefni og Kolbeinn, munu hafa hugab

gott til, ab Sigurbr og kona hans kæmi norbr og tæki vib ráí)-

um, og því ritabi biskupsefni þeim bréf þab sem hér fylgir, en

önnur varb þó reynd á því máh, svosem sögur gánga frá.

Um tíma þann sem bréfib er ritab á skýra sögurnar greini-

lega, því þar segir, aí) biskupsefni hafbi sent menn meb bréfi

^
um vetrinn" austr til SvínafeUs, og skömmu seinna er sagt, aí)

þá er Sigurbi komu orb biskupsefnis bjóst hann og fór austan

^^eptir jól"; er þar af aubsætt, ab bréfib muni ritab vera á jóla-

föstunni sama ár og Gubmundr var kosinn til biskups.
Bréf þetta er bæbi í sögu Gubmundar biskups og í Sturl-

iingu ;
tek eg þab hér eptir helztu handritum

,
sem einkennileg

eru og ritub finnast á skinnbókum
;

er A— C eptir handritum af

Gubmundar sögu, en D eptir Sturlúngu.

A.

þessi afskript bréfsins er tekin eptir Gubmundar sögu hinni

elztu í Resens bók (codeœ Reseniamis) Nr. 399 í 4to í safni Arna

Magnússonar; er bréf þetta þar ritab á bls. 77 í skinnbókinni.

Sú bók mun vera ritub á seinasta hluta þrettándu aldar (1280—
1300), en hún á kyn sitt ab rekja til prestssögu Gubmundar Ara-

sonar, sem ritub mun hafa verib á árunum 1212— 1220, af Lamb-

kári djákna, syni þorgils prests Gunnsteinssonar á Stab á Reykja-
nesi (Biskupa sögur I. B. FormáL bls. LVIII—LXII); er því líklegt,

ab bréfib sé ekki stórum úr lagi fært í Resensbók
, þareb hún er
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kynjub frá handriti, sem er ritab svo nærri tímum þeim sem bréíib

sjálft er ritab á; en þótt orí)amunr sé í öbrum handritum, þá mun

þab þó ekki vera efunarmál
,

aí) bréfib hafi verib ritab á Islenzku

en eigi á Latínu, og sé orbamunrinn ekki kominn af öbru en fyrir-

tekt eba gáleysi ritaranna. Skinnbókin Nr. 394 í 4to í safni Arna

er skrifub eptir Resensbók, og er því ekki þörf ab taka hana til

greina sérílagi ,
en bréf þetta er prentab í sögu Gubmundar í

Biskupasögum I, 478-479.

Guðs Q[ueðiu] oc sina sender G[uðmundr] er nu er kall-

aðr biskupsefne . Sigurðe oc þuriðe.

Guð hefer miclar iarteiner við oss gert um þat at uér

skylldim heit var efna mega sem ver erom skyllder tii við yðr
at fa yðr staðfestu . Nu em ec þurftugr yðars fulltings er ec

hefe meira vanda a mic tekit eN ec sea til féR at bera . Nu

byð ec yckr til staðar forraða með mer oc fiar forraða . oc

komit sem fyst megi þer . þui at þat gegner staðnum oc mer .

oc ollom oss.

Yalete.

B.

Eptir mibsögu Gubmundar biskups, sem er samin ekki síbar

en 1320, og ritub finnst á góbri skinnbók frá 1850 eba þarumbil,

Nr. 657 C. í 4to í safni Arna Magnússonar. Bréf þetta finnst á

bls. 58 í skinnbókinni. í Biskupasögum er einúngis tekinn helzti

orbamunr þessarar skinnbókar, af því ab þar var um þab eitt ab

gjöra sem breytir nokkub efninu sjálfu.

Gv'bs Q[veðiv] ok sina sender G[vðmvndr] er nv er kallaðr .

biskvpsefne . Sigvr^i ok þvriði.

Gvð hefer miklar iartegner gert at ver skyldim heit vor

enda mega sem ver vorvm skyllder til at fa yðr sta[ð]festv

Nv er ek þvrftvgr þins fvllting[s] er ek hefer meira a hendvr

tekiz en ek se til fær at bera . Nv bið ek ykcr til sta'bar forraða

ok fiar varðveizslv með mer . ok komit sem fyst ma þviat þat

gegNer betr staðnvm mer ok yckr ok ollvm oss.

2r
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C.

þessi afskript bréfsins er tekiii eptir handriti af Gubmundar

sÖgu, sem þorlákr biskup Skúlason hefir látií) rita 1641
, h'klega

eptir skinnbók nokkurri
,

ekki allgamalH ,
sem nú mun vera týnd.

Handrit þetta þorlaks biskups átti þormóbr Torfason síban, og ekkja

hans gaf Arna Magnússyni, en þab er nú Nr. 395 í 4to í safni

Arna. Bréf þetta er ritab á bls. 69—70 í þessu handriti
, og er

aufesætt, ab bæbi orbfæri og stafsetníng er breytt á þann hátt sem

var tíbkabr á 16. og 17. öld, en þab er mest sett hér til ah sýna,

hversu ritarar hafa leyft sér ab snúa á ymsan hátt og breyta því

sem þeir rituí)u eptir , og hversu margvíslega þeir snúa orfefærinu

á ymsa vegu, þó efnib sé hib sama.

Gudz kuediu og sijna sendir Gudmundr prestr Arason,

kosinn til Biskups Sugurdi Bonda Orms syne, og hans konu

|)urijdi.

Gudz miUdi hefur giort vid oss mikla myskun overdugan

a margan hatt
, einkanhga ad vier megum nu med nockrum

hætti sijnast efna þad, sem vier jatudum ad fa yckr stadfestu

nordr hia oss. Nu saker þess ad eg hefi mikid a mik tekid

ok jatast vndir meira vanda en eg sie til fær ad bera, kenner

eg mik miog þurfanda yckar fulitingz , þui Byd eg yckr nordr

til Hola ad hafa þar stadar forrád . villda eg ad þid kiæmid

sem first
, þuiat eg vænti þad gegna stadnum betur

, og
ollum oss.

Vere gud med badum yckr.

D.

Eptir Sturkingu ,
sem rituí) er á skinnbókinni Nr. 122 A. í

arkarbroti í safni Arna Magnússonar ,
bls. 74. þetta handrit er

h'ih bezta sem menn nú vita til vera af Sturlúngu , og mun vera

ekki ýngra en frá 1330 eba þarumbil. Arni Magnússon fékk þab

vestan af landi, og þar mun þab hafa verit lengst; eru |)ó frá

því ættub flest eba öU handrit af Sturlúngu sem vér þekkjum nú,

og sífean blönduíí) á ymsa vegu, en handrit þetta hefir ekki verib

haft vib útgáfu sögunnar enn sem komií) er.
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1 útgáfunni af Sturlúngu stendr þetta bréf í 3. þætti 14.

kap. (í, 218) j og hirbi eg eigi aJb færa til allan þann orbamun

sem á milli ber vib þab sem hér er eptir skinnbókinni, því hver

sem saman ber verí)r þess skjótlega var, ab þó bréfib sjálft se

ekki eins rétt hermt í SturlúngUj einsog í Gubmundar sögu, þá er

þó enn allmart afbakab í þeim handritum Sturlúngu sem útgáfan

fylgir, frá því sem skinnbókin hefir. í>ar sem orbamunar útgáf-

unnar er getib, er hann merktr St. Úr handritum af Sturlúngu
er bréfib tekib eptir því sem Finnr biskup hefir látib prenta þab

í Hist. Eccl. Island. i
,
341 athugagr. a

, og hirbi eg eigi heldr

ab geta þaban alls orbamunar, því hann hefir ekkert vib ah stybjast,

og er ab meiníngunni til leibréttr í hinni latínsku útleggíngu sem

þar fylgir, en þegar hans er hér getib er hann merktr F.

G[vðs] Q[veðiv] oc sina . sendir G[vðmvndr] er nv er call-

aðr . Electvs . Sigvrði o[rnis] s[yni] ok forriði.

Gvð hefir miclar iartegnir gort . ftt ver skylldira heit vart

efna mega sem ver erom skylldir til við yðr at fa [yðr]^ stað-

festv. Nv em ek scylldvgr^ þíns fvIUings. ftt ec hefi meira

vanða iatað amik . en ek se til fæR at bera . Nv byð'"* ek yckr
til staðar forraða oc fiar varðvæizlo með mer . oc comit sem

fyst . þviat þat gegnir betr staðnvm oc ollvm os.

Valete.4

1 ) í skinnbókinni vantar petta oró', en St. setr oss, sem er gagnstcett

hinu rétta. OriyiiT miðar til þess, sem sagan segir frá {Sturl. 3, 8: i,

209) aiT Guðmundr hafi lofaiT SiguriTi Ormssyni aiT útvega honum sta&'

festu nyr&ra ef hann œtti rá(T á, til fess aiT Sigur&r léti af aiT hugsa

til hefnda vidr Sœmund í Odda.

2) á a& vera J)vrftvgr, eins og hafa handrit Gu&mundar sögu.

3) pann. skinnb. 122 A. og F; hít, St.

4) i skinnbókinni ritaiT: vl' j úr pessu or&i er komiiT or&iiT vcl, sem í

St. stendr seinast í bréfinu: þat gegnir betr st. ok ollum oss vel.
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88. [Marts 1202.]

Bréf Guðmundar prests Arasonar, biskupsefnis að Hólum,

til Páls bislíups Jónssonar í Skálholti, að segja upp atkvæði sitt

um kosníng biskupsefnis.

þegar Sigurbr Orrasson á Svínafelli fékk bréf og orbsend-

íng frá Gubmundi biskupsefni ,
fór hann austan eptir jólin ,

sem

fyrr var getib. Biskupsefni hafbi þá um vetrinn sent bob vestr,

til Rafns Sveinbjarnarsonar á Eyri í Arnarfirbi, ab koma tii

móts vib sig; en Rafn var hans mesti vin og trúnabarmabr.

þeir hittust aí) Stabarbakka, og hélt biskupsefni lánga ræbu og

merkilega sunnudaginn annan í níuviknaföstu (Sexagesima
—

17. Februar 1202), og lýsti því yfir, ab hann gæfi fúslega upp

kosníng, ef abrir vildi undir gángast og þab fengi samþykki
manna. En þar gaf sig enginn fram, sem biskup vildi vera

eba hnekkja kosníng hans. Síban fór biskupsefni norbr aptr,

og á þeirri leib hittust þeir Sigurbr Ormsson, en biskupsefni

þurfti víba vib ab koma
, og fór því Sigurbr undan og beib hans

heima á Hólum. þar eptir var rædt um, meb hverjum kostum

Sigurbr skyldi rábast norbr ab Hókim
, og var hann þá ekki svo

óbfús til ab fá stabfestu þar norbr, einsog hann hafbi ábr

látizt vera; vildi hann nú ekki til rábast, nema honum væri

handsalab stabarforráb og stabarfé, og þab fór fram meb tilstyrk

Kolbeins og þeirra höfbíngja í Skagafirbi, en síban virti hann

sjálfr fé sitt og kallabi tíu hundrub hundraba
, og neyddi bisl^-

upsefni til ab taka vib því fé öllu uppá ábyrgb Hólastóls, ab

ekki skyldi þverra; en þab var allskonar fé, bæbi frítt og ófrítt.

Sigurbr Ormsson fór austr aptr , þegar handsöl voru fengin , og
ritabi þá biskupsefni meb honum þab bréf sem hér fylgir til

Páls biskups í Skálholti
;
mun þab ab líkindum vera ritab fyrst

í Marts, þegar vér ætlumst á tíma þann sem muni hafa libib

frá fundinum á Stabarbakka og þartil malib um fjárforrábin var

til lykta leidt.

Gubmundr biskupsefni játar í þessu bréfi, ab hann hafi

tekizt á hendr biskupskosníng án þess ab hafa þar til lof Páls

biskups, sem þó hafi átt ab vera, segir hann. þetta er þó eigi

svo ab skilja ,
sem Gubmundr hafi viljab játa, ab Páll biskup

ætti ab rába biskupskjörum fyrir norban
,

heldr ab þegar þar
var biskupslaust, þá var Skálholtsbiskup næstr ab hafa biskups-
vald yfir Hóla biskupsdæmi , -og segja yfir klerkum þar; og

þareb Gubmundr var prestr, var þab tilhlýbilegt ab hann tækist

eigi embætti ebr tign á hendr án þess ab segja til yfirmanni
sínum og taka þartil orlof af honum

,
en þá var næstr yfirmabr

hans Páll biskup. Eigi ab síbr er ekki því ab neita, ab kosn-

íngr Gubmundar ber meb sér, ab Norblendíngar hafi viljab vera

einrábir um kosninginn, og þessvegna hafa þeir ekki viljab bíba
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alþíngis, þar sem biskupskosni'ngar voru vanir ab fara fram, til

þess ab Páll biskup og Sunnlendíngar gæti ekki rúbib neinu vib

þá um hvern kjósa skyldi ,
eí>a biskup í Skálholti nú ab beita

sínu atkvæbi, sem vib hina fyrri biskupskosnínga.

þetta bréf er eins og hib fyrra tekib eptir helztu hand-

ritum af Guí)mundar biskups sögu {A— €) og af Sturlúngu (Z>).

A.

Eptir Gubmundar sögu hinni elztu í Resensbók (codeæ Rese-

nianus) Nr. 399 í 4to í safni Árna Magnússonar, bls. 78 (sjá

Nr. 87 A. hér næst á undan). Eptir þessari bók er bréfib prentab

í Biskupasögum i,
479.

Q[ueðiu] (juðs oc sina . sender G[uðmundrj er nu er

kallaðr biskups efne .

Vér hefum iataz under meira uanda eN ver sem til férer .

at bera oc haft ecke yðart lof til sem vera atte . Nu uilium

ver biðea yðr a at h'ta af Guðs halfu . sem þer erot skyllde''

til at segia huat yðr er nést skape . Yih't þer annan mann

kiosa tii þessa uahdz oc uanda . er vér hafum omacliga under

gengít . þa uil ec feginn upp gefa . oc fara . þui at ec uerð

þes uáR af noccorum monnum . at þetta þickiaz ofmélt hafa.

En ec hefe þui raðit Sigurð Orms sun til staðar forraða með

mer . þui at menn kuiddo féar forraðum mínum . Nv raðit

skiott annat tueGia . þat er Guð kennir yðr . oc sendit mer

bref sem fyrst . huart sem þer kíosít mic til eða fra.

B.

Eptir mibsögu Gubmundar biskups í skinnbókinni Nr. 657

C. í 4to í safni Arna Magnússonar, bls. 59 (sbr. Nr. 87 B. næst

á undan). I Biskupasögum er einúngis orbamunr tekinn eptir þessu

handriti.
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bref G[vðmvndar] biskvp[s] efnis.*

Pali biskvpi senðer Qfve'biv] G[vðs] ok sina G[vðmvnclr]

p[restr] er nv er kalla'br biskvps efni

ek hefer iataz vnder meira vanða en ek se til fær at bera

ok haft ecki y()vart rað til ok lof sem vera a. Nv vil ek bi'bia

yðr af gvðs halfv sem þer ervt skylder til at segja hvat yðr er

næst skapi vilít er annan mann til kiosa þessa vegs ok vanða

er ek hefer omackligr vnder iataz þa vil ek fegin[n] vpp gefa

ok fra fara þviat ek verð þess af nockvrvm vaR at þetta villðv

omællt hafa ok hefi ek þvi raðit S[igvrð] Orms son til fiar

foraða með mer at menn kviða við fiar foraðvm minvm. Nv

kiosit skiott annað tveGia þat sem gvð kenner yðr ok sendit

mer bref vm sem fyst hvart er kiosit mig til eða fra.

C.

Eptir handriti þorlúks biskups Skúlasonar af Giibnmndar sögu.

frá 1641, bls. 70 (sbr. ab framan, Nr. 87 C).

Vyrdulegum Herra pcale Biskupe er med Gudz myskun
helldr stiorn Skalholltz Christni sender Quediu Gudz og sijna

Gudmundr Prestr nu kalladur Biskups efne.

Eg giore ydr Kunnugt, þo ad þier hafid þar af fulla vissu

af annara framburdi, ad eg hefl Jatast vnder meira vanda, eíi

minn lytil leyki sie til fær ad bera, hefi eg þad giort oforsia-

liga so ad eg hefi huorki haft til ydart rád nie loford. Nu Bid

eg ydr af Gudz Alfu, ad þier leggid a med mier heylsu samligt

rad, og segid Lijosliga, huad ydrum vilia gengr næst j þessu

male, vilie þier annan Kijosa til þessa vegs og vanda, er eg

omakligr hefi vndir Jatast, þa vil eg feginn vpp gefa, og fyri

alls ecki hafa myna Jatan og annara vilia þar vm, þviat eg

þykist þegar verda var þess ad nockrer af þeim sem mig

leyddu mest fram med sijnum til logum, villdu þeir nu omællt

hafa, þui hef eg rádid Sugurd Orms son med mier til stadar

i) fyrirsögn inei6 grænu letri í skb. og söniu hendi og hitt.
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forráda
, þuiat marger Kuijda miog mijnum fyar forrádum .

Nu kijosid annad tueggia, huort sem Gud kenner ydr mik til

edr fra, og sendid ydart Bref sem fyrst til mijn, ad eg megi

sem flyotast \ita ydar vilia Synist ydr ad styrkia þad sem adr

er giort, vyrdist mier hentiligra kristne Gudz fyri nordan land,

ad eij dueliest lengi mijn vtanferd.

Valete in Christo.

D.

Eptir skinnbókinni af Sturlúngu ,
Nr. 122 A. í arkarbroti í

safni Arna Magnússonar, frá hérumbil 1330, bls. 74 (sbr. ab fram-

an Nr. 87 D.). I útgáfunni af Sturlúngu er bréf þetta prentab í

3. þætti 15. kap. (i, 218—219), og er hér ekki tilfær&r nema

hinn helzti orbamunr sem þar er á miUi og skinnbókarinnar, en út-

gáfan er hér merkt St. Ekki er heldr getib nema hins helzta af

því sem á milH ber í bréíinu vib þab sem prentab er hjá Finni

biskupi í Hist. Eccl. Island.
i,

339 athgr. a, og lítr svo út, sem

sú afskript er hann hefir fylgt hafi verib samsett eptir tveim hand-

ritum, af þeim flokkum B og D sem hér er kallab.

Pali . biscvpi. sendir. Q[veðiv] G[vðs] oc sína . G[vðmvndr]

prestr . er nv [er] callaðr . biskvps efni.

Ek hefir iazt vndir meíra vanda . en ek se til fæR at bera .

oc haft ekci yþvart' lof til sem vera ætti. Nv vil ec biðia yðr

alita af G[vðs] alfv sem þer ervð skylldir til . at segia . hvaf^

yðr er næst scapi . vili þer anna[n] mann kiosa til þessa vegs

oc vanða . er ec hæfi vmacligr vndir iataz . þa vil ec fegin[n]

vp gefa oc fra fara . þviat ec verþ þess varr af noccvrvm . at

þetta þiciaz of mælt hafa . ok hefi ec þvi raðit Spgvrð] o[rmsJ

s[on] til fiar for raða með mer . at menn qvidðv við fiar foR-

aðom mínvm . Nv kiosit sciot annat tveGia mig til æ[ða] fra .

Sem G[vð] kennir yþr.

Valete.

i) rálb ebr, h. v. St, F.

a) hvt (= hvat heldr en hvart), skinnb.; hvat, St, F.
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89. [Marts 1202].

Bréf Páls biskups Jónssonar í Skálholti til Sæmundar Jóns-

sonar í Odda, um kosníng Guðmundar Arasonar til biskups

að Hólum.

Samband bréfs þessa vií) hib fyrirfaranda er aubsætt, og
sama er ab segja um tímann sem þab muni vera ritab á, ab

þab mun vera jafnskjótt og Sigurbr Ormsson var kominn subr

ab Skálholti. f>ab kann ab þykja eptirtektar vert, ab Páll biskup
ritar Sæmundi bróbur sínum í Odda, en ekki öbrum höffeíngj-

um, svo sem þeim Haukdækun
,
sonum Gizurar Hallssonar

;
en

bæbi var, ab Sæmundr var um þessar mundir mestr höfbíngi á

Islandi, og svo var þá nýlega útkljáb mál þeirra Sæmundar og

Sigurbar Ormssonar (Sturl. 3, 45:
I, 201) á þann hátt, ab þeir

bræbr Páll biskup og Sæmundr rébu öUu sem þeir vildu
,

en

svo er ab sjá ,
sem Gubmundr biskupsefni hafi verib Sigurbi

veitandi ab málum þessum. Bréfib er því einskonar eptirleitan

vib Sæmund, hvort honum muni þykja ráb ab hepta kosníng
Gubmundar

, og þarmeb vald þab ,
sem hann og Sigurbr vinr

hans fengu í hendr meb umrábum Hólastóls. En eins og eptir-

leitan þessi er varkárnislega samin og vitrlega ,
eins er svar

Sæmundar vottr um hans fullan höíbíngskap og göfuglyndi.
Mebferb Páls biskups á þessu máli, ab hann spyr Sæmund einn,

óg skýrir síban Haukdæhim frá ályktan sinni, sýnir Ijóslega, ab

um þessar mundir hafa Oddaverjar rábib ölki í hinum helztu

málum á íslandi.

þetta bréf er einsog hin fyrri tekib hér eptir helztu hand-

ritum af Gubmundar biskups sögu {A— C) og af Sturlungu (D).

A.

{>essi afskript er tekin eptir sögu Gubmundar biskups hinni

elztu í Resens bók {codex Resenianus) Nr. 399 í 4to í safni Arna

Magnússonar, bls. 78 (sbr. Nr. 87 A. hér ab framan). Eptir þess-

ari bók er bréfib og prentab í Biskupasögum I,
480.

Q[ueðiu] . Guðs oc sina sendir pall biskup . Sémunde broður

sinum.

Bref Guðmundar biskups efnis er komít til mín . þat er

ec skyllde kíosa annan mann til biskups . et' ec vil . eN hann

lez buiN upp at gefa kosnínginn . hann hefer oc raðit Sigurð

til forraða með ser . þui at þat vgðu menn hellz aðr at fíar-
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uarðueizla hans munde eigi vera nieð forsea. Ek þickivmz oc

þess kenna a brefínv . at hann man étla utan isumar ef hann

er iil kiereN . þui at hann bað mic gera skiott annat huart

at kiosa hann til eða frá . Nu uil ec at þu seger huart ec

skal at queða.

B.

Eptir mibsögu Gubmundar biskups, sem ritub er á skinnbók-

inni Nr. 657 C. í 4to í safni Arna Magnússonar, bls. 59; sii skinn-

bók er ritub, sem ábr er sagt, hérumbil 1350 (sbr. Nr. 87 B.

hér ab framan). I Biskupasögum I,
480 er ab eins tilfærbr lítill

orbamunr úr bessari bók.

bref pais'.

Pall biskvp sender q[veðiv] G[vðs] ok sina Sæmvndi bræ'bvr

sinvm.

Bref G[uðmundar] biskupsefnis kom til miN at ek skylda

kiosa annan mann til biskvps ef ek vil þviat hann lezst bviN

vpp at gefa kosningiN hann hefer ra'bit S[igvrð] o[rms] son

til sta()ar foraða þvi at menn hvgðii þat abr hellzst at fiar

varðveizla hans mvndi eigi með forsia vera. Ek þickivmz þess

keNa ibrefi hans at hann mvn ætla vtan i svmar ef hann er

eigi fra kosiN þviat hann bað mig skiott at kveða hvart ek

viilda kiosa hann til eða fra. Nv vii ek at þv seger hvart ek

skal at kveða.

C.

þessi afskript bréfsins er tekin eptir Gubmundar biskups sögu

sem er á bókinni frá 1641
,

er Jjorlákr biskup Skúlason heíir

látib rita og nú er í safni Arna Magnússonar Nr. 395 í 4to, bls.

71 (sbr. Nr. 87 C. hér á undan).

i) fyrirsögn meb grænu bleki, en sömu hendi, í skinnbókinni.
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Pall med Giidz myskun Biskup j SkálhoUti, sendir Sæmunde

Brod[u]r sijnum Kuediu Gudz og sijna.

Bref Gudmundar Biskups efnis kom til vor, j huoriu hann

beiddi eg Kijore annan til Biskups ef eg villdi, þviat hann

kuadst giarnan villda Kosninginn gefa vpp vndir mijna forsio

hefur hann og radid Sigurd Orms son til stadar forráda, þviat

Nordlendingar vgdu þat, ad eij mundi hann til fijar haga hafa

fulla for siö. Eg þottist þad kenna j Breíi hans ef honum
bæri til Kosningrinn ad hann mun ætla j sumar vtan

, þviat

hann bad mig sem flijotast giora sier kunnigt med mijnu Brefi,

huort eg Kijori hann til edr fra, Nu vil eg ad þu seigir frænde

huad mier sie gioranda,

Signe þig sannr Gud.

D.

Eptir skinnbókinni af Sturlúngu Nr. 122 A. í Fol. í safni

Arna Magnússonar, frá hérumbil 1330
,

bls. 74 (sbr. Nr. 87 D.

hér ab framan). I útgáfunni af Sturlúngu er þaí) prentab eptir

pappírshandritum í 3. þætti 15. kap. (i, 219), og er ekki tilfærbr

þaban allr orbamunr, þareb hann þótti ómerkr, en sá sem hér er

getib er merktr St, Sama er ab segja um bréfib einsog þab er

prentab hjá Finni biskupi (Hist. Eccl. Island. l,
339 athgr. a), og

er þab þar hóti lakara en í Sturlángu ;
orbamunr þaban er merktr F.

Pall biskvp s[endir] q[veðiv] G[vðs] oc sína semvndi broðvr

s[invm].

bref biskvps e[fnis] com til mín . ftt ec skyliði kiosa

annan mann til biskvps [ef ek villdi^ . hann læz bvinn vpp

at gefa kosninginn hann hæfir raðit til S[igvrð] o[rms] s[on] til

foR raða^ . þviat menn vgðv . at fiar varðveizla hans mynði eigi

með for sia. Ek þíciomz þess kenna ibrefi hans . at hann

man ætla vtan isvmar . ef hann er eigi fra kosinn . þviat

hann bað mic skiot[t] að qveða hvart ec villða kiosa hann [tilj

eða fra. Nv vil ec at þv segir hvart-^ ec skal at qveþa.

i) frá [ sl. F, en ófyrirsynju. 2) stabarforrába, St, F,

3) hvat, F.
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90. [Marts 1202].

Bréf Sæmundar Jónssonar í Odda til Páls biskiips í Skál-

holti, að hann rœðr honum til að síimþykkja kosníng Guðmundar

prests Arasonar til biskups að Hóluni.

þetta bréf er, einsog þab sjálft ber meb sér, svar iippá
hib næst fyrirfaranda, og mun \)ab án efa ritab vera samstundis

eba svo nær, þegar Sæmundr fékk bréf bróbur síns
, og ekki

seinna en í Marts 1202. þab er aubrábib á anda bréfsins, ab

margir hyggnir menn hafa þá þegar leidt í grun, hversu fara

mundi ef Gubmundr prestr yrbi biskup, og mun þab hafa verib

allra þeirra vih
,

sem mestir höfbmgjar voru sybra meb Skál-

hoUsbiskupi, ab Magnús Gizurarson yrbi biskup á Hókim í j^ab

sinn, í stab Gubmundar. þar sem Sæmundr minnist á í bréfinu

mál þau, sem verib höfbu milh hans og Sigurbar Ormssonar á

Svínafehi, þá er sagt frá þeim vibskiptum í stuttu máli í Sturl-

úngu 3. þætti kap. 45 (l, 200—201). Jón Loptsson í Odda,
fabir Sæmundar, hafbi átt handsöl ú fjám eins manns austr í

Skaptafells þíngi, er Glæbir hét; þegar hann andabist voru erf-

mgjar hans austr í sveit Sigurbar Ormssonar, tók hann þá fén

undir sig og setti þar í mann einn, sem Kári hét. þá var

Jón Loptsson andabr (f 1197; sbr. bls. 188, 224, 261 ab

framan) og urbu þá deihir á alþíngi 1199 um fé þessi milH

Sigurbar og Sæmundar. Sæmundr baub
,

ab þorvaldr Gizurar-

son frændi hans skyldi gjöra um máhb, en Sigurbr vildi eigi,

því þeir Sighvatr Sturkison, sem átti stjúpdóttur hans, og Kol-
beinn Tumason, stjúpsonr hans, lofubu honum styrk sínum. Um
vetrinn eptir (1200), er á leib, fór Sæmundr austr á Síbu

, og
lét drepa Kára, sem sat í fjám Glæbis, og um vorib stefndi

Snorri Sturkison, fyrir hönd Sæmundar, Sigurbi Ormssyni til

vorþíngs ab þíngskákim. Sigurbr ætlabi þá ab leita sér hbs

þess sem honum var lofab, en nábi því ekki um vorib, og fékk

því ekki nema tvö hundrub hbsmanna, þar sem Sæmundr hafbi

sjö hundrub eba tólf hundrub. Sigurbr fór þá meb hb sitt

uppá eyna Há (þ. e. Hklega Pétrsey í Mýrdal, sbr. bls. 251 ab

framan) , og ætlabi ab verjast þaban ; lá þá vib sjálft ab |)eir

berbist, en þeir Páll biskup og þorvaldr Gizurarson neyddu
Sigurb til ab taka sættum og voru grib sett, en Páll biskup

skyldi gjöra á þíngi um máhb. Á alþíngi 1200 kvab Páll biskup

upp gjörb sína, og fékk þá Sæmundr eignir Glæbis, en svo var

stillt til í gjörbinni ,
ab Sigurbr mátti þó una sínum hkita. þó

var þab ahnanna rómr, ab Sæmundr hefbi borib æbra hkit, og
svo var þab ríkt í Sigurbi, ab eptir sögunni ætti hann ab hafa

sagt Gubmundi presti Arasyni sumarib eptir, ab hann mundi ab

vísu leita til hefnda vib Sæmund, og til ab sefa hann ætti Gub-
mundr þá ab hafa lofab honum stabfestu nyrbra ef hann ætti

meb (Gubm. saga kap. 37 í Bisk. s.
I, 467; SturL 2, 8:

I,
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209), og aí) hafa ent þaí) í biéfi því sem hér ab framan cr

sett (Nr. 87, bls. 321—324). þafe er því ekki af sögunum ab

sjá. ab Gubmundr hafi átt neinn þátt til missættis í múkim Sæ-

mundar vit) Sigurb Ormsson
,

en Gubmundr var mikill vin Sig-

urbar og var á Víbimýri hjá stjúpsyni hans
,

svo líkindi eru til

hann hafi fyllt þeirra flokk.

Bréfib er prentab hér, eins og hin fyrirfarandi, eptir hand-

ritum af Gubmundar sögu {A— C) og af Sturlúngu (D).

þessi afskript bréfsins er eptir Gubmundar sögu hinni elztu í

Resensbók Ccodeæ Resenianus') frá 1280--1300, Nr. 399 í 4to í

safni Arna Magnússonar, bls. 79 (sbr. Nr. 87 A. hér ab framan).

—
Eptir þessari sömu bók er bréf þetta prentab ábr í Biskupa-

sögum I,
480.

Pali biskupi . sender Q[ueðiu] Guðs oc sina Sémundr

broðir hans.

Veitzu broðír at Guðmundr biskups efne hefer uerit ecke

micill 'uínr imalum uarum Sigurðar. En þo er hann mioc

leyfðr af mergum monnum oc h'clict at þui mune kosningr til

hans fallinn at þat mune Guðs uile vera . spyr ec oc at hann

mune fyri margra luta saker uel tilfalliN . béðe fyri saker

gezku sinnar . oc siðuende oc hreinhfis . er mesto varðar . En

ef nacquat er annat í . þa tacþu ecke uannda af þeim norð-

lendingum . at þeir abyrgiz sealfer kíor sítt . er þat mitt rað

at þu kíosír hann helldr tii eN fra . þuiat eigi er uist huerr

Guði h'kar betr eN sea . oc er uanu bezst at hétta . oraþit er

at sa finníz er ecke ma at finna . Einhlitir gerðuz þeir norð-

lendíngar um kior sítt . enda beri þeir nv abyrgð . fyri hue

verðr.

B.

þetta er eptir mi&sögu Gufemundar biskups á skinnbókinni

Nr. 657 C. í 4to í safni Arna Magnússonar, bls. 59 (sbr. Nr. 87
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B. hér ab framan). í Biskupasögum i
,
480 er orbamunr nokknr

tilfærbr úr bók j)essari, en ekki framar.

Bref sæmvndar or odda. ^

Pali biskvpi bræ'bvr sinvm sender S[æmvndr] Q[veðiv].

G[vðs] ok sina . veizstv bro'ber at Gv'bmvndr biskvpsefne hefir

ecki verit mikili vin miN i malvm vorvm sigvr()ar en þo er

hann miog leyfðr af morgvm monnvm . Nv er ok likazst at ])vi

hafi kosning vnder hann fallit at þat mvni gv'bs vili vera spyr

ek ok at hann mvn firi margs saker vel til fallinn bæði gæzskv

saker ok siðvendis ok hreinhfis er mestv var'bar . En ef

nockvt er annan^ i þa tack eigi vanda af norðlenðíngvm at

þeir abyrgiz sialfer kosníng siN er þat mítt rað kios hann

helldr til en fra þviat eigi er vist hverr hckligri-* er til at Gvði

Hki betr en sia ok er or \ænv bezt at hætta . ora'bit er at sa

finniz er ecki se at . Einhillter* ger^vz þeir at norðlendingar

vm kosning siN ber[i] þeir nv abyrð firi hversv ver'br.

C.

Eptir Gubmundar sögu í handriti þorláks biskups Skúlasonar

frá 1641, { safni Arna Magnússonar Nr. 395 í 4to, bls. 71 (sbr.

Nr. 87 C. hér aí) framan).

Herra Póile Biskupe Brod[u]r sijnum sendir Sæmundr

Quediu Gudz og sijna,

Vite þier þad Brodir minn ad Gudmund[r] prestr Ara son

hefur ecki verid mikill vinur vor j til logum sijnum vm mal

ockar Sigurdar, eíi miog cr hann lofadr af morgum, þyki mier og

lijkligt ad þvi hafi Kosningin vnder hann borid, ad Gudi muni

hann fyrir margar greinir vel virdast til fallinn, bædi Saker

gijæsku, hreinlijfis og sidseme er mestu vardar En ef nockud

i) fyrirsögn me^ grænii bleki en sömu hendi 1 skb.

2) ritviUa, f. annat. a) lilickligri, ritv. i skb. 4) ritv. f. einhliter.
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finnst annad j, tæki eg ecki vanda af Nordlendingum ,
helldr

lieti eg þa sialfa abyrgiast sinn Kosning . Nu er þad mitt rad

ad þier styrkid þeirra gjord, kiosandi hann helldr til en frii,

þviat Ouijst er þad huor lijkare finnst j Gudz þionustu maklegri

en þessi og er vr vænu best ad hætta, Oradid er ad sii hitlist

er einskis sie auant. Einhlijter giordust Nordlendingar ad vm

kosning þennan, Bere þeir nu abyrgd fyri ad huoriu þeim
verdr.

Styrcki ydur milldur Gud alia tijma.

D.

þessi afskript bréfsins er eptir Sturlúngu ,
svo sem hún er í

skinnbókinni Nr. 122 A. í Fol. í safni Arna Magnússonar, bls.

74; sú skinnbók er hér tíbfærb til hérumbil 1330 (sbr. Nr. 87

D. hér ab framan). í útgáfunni af Stúrlúngu 3. þætti kap. 15

(I, 219) og hjá Finni biskupi (Hist. Eccl. Island. i, 339—340 í

athugagrein) er nokkur orbamunr, og er hans hér ekki getií) nema

a tveim stöbumj merkt St. (= Sturlúnga) og F. (^ Finns kirkju-

saga). I Biskupa-æfum Jóns prófasts Halldórssonar
, föbur Finns

biskups, er hér í þessu bréfi fylgt í flestu sömu orbatiltækjum og

Finnr biskup hefir.

Pali biskvpi s[endir] q[vediv] semvnðr . G[vðs] ok sína.

Yæiztv broðir . at G[vðmvndr] biskvps efni hefir ecci mickill

vín verit í malvm varvm Sigvrðar . En þo er hann læyfðr af

monnvm . oc lích'gt at þvi mani kosningr vndir hann falliN . at þat

man G[vðs] vili vera. Spyr ec at hann man fyri mart vel til falliN.

bæði gæskv sinar . oc siðvenði . oc reinlifiss er mesto varðar .

En ef noqvat er annat i . þa [taci þer^ vanða af nordlendingvm .

at þeir abyrgiz s[i]alfir kíor sitt. En þat er mitt rað . kios

hann helldr til eN fra . þviat at eigi er vist hveii liciigri er til

i) pannig frá [ skinnbókin, en er liklega misritadr i staú'inn fyrir takiþ

e' (
= eigi) j [)()

má og skilja svo pa& sem handritiiy hefir, einsog par stæð^i:

þá taki þér vanda af Novbl. ef þér samþykkit eigi, at þeir o.s.frv.

— taki þat, F; þá færi þat vanila at Norc:!., St.
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at G[vði] lici en sia . oc er [vænv bestz at hætta' . vraðit at

sa finniz at elíci mggi at finna. Eín litir'^ gerðvz nordlend-

íngar at vm kior sitt . beri þeir nv abyrgð fyri hve verðr.

91. [Marts 1202].

Bréf Páls blskups Jónssonar í Skálholti til Guðmundar prests

Arasonar, biskupsefnis að Hólum, að hann samþykkir kosníng

hans, og æstir hann til fundar við sig áðr hann fari utan.

þegar Páll biskup hafbi fengib bréf þab frá Sæmundi bróbur
sínum í Odda

,
sem hér stendr næst á undan

,
sendi hann orí)

þeim Gizurarsonum : þorvaldi í Hruna, Magnúsi presti í BræÖra-

túngu, og eptir því sem sumir segja Halh lögsögumanni ,
sem

sí2)an varb áBóti ab HeigafeUi ; þar var og á þeirri rábstefnu

Sigurbr Ormsson frá Svínafelh, og mun hann því varla hafa

farib austr í miUi
,

heldr verib í Skálholti meban bréfin fóru í

miUi Páls biskups og Sæmundar bróbur hans. Ekki er þess

getib ab Gizur Hallsson væri á þessum fundi. jþá lýsti PáU

biskup því yfir, ab hann mundi gefa því atkvæbi sitt, ab Gub-
mundr væri kosinn til biskups, og var þab þá bundib fastmælum;
sendu þeir PáU biskup og Sigurbr Ormsson mann norbr til Hóla
meb bréf Páls biskups, þaí) er hér fylgir. í Sturlúngu (3, 16:
1

, 220) segir ,
ab biskup hafi sent Sigurb Ormsson norbr meb

bréfib
,

en þab mun ekki rétt hermt , og mun þab réttara sem

segir í Gubmundar sögu, ab Ingimundr Grímsson hafi verib

sendr norbr meb bréfib.

pó þab sé ekki fuUvíst, hvenær bréf þetta sé ritab, þá er

h'klegra þab sé í Marts en í Aprii , því til mUHferba miUi Skál-

hohs og Odda þurfti ekki lángan tíma
, og ekki heldr til ab

boba þá Gizurarsonu til fundar í Skálholt, þareb þeir bjuggu
þar í nágrenni vib.

Bréf þetta sjálft er tekib
,

eins og hin fyrirfarandi , eptir
Gubmundar sögu {^A

—
C) og eptir Sturlúngu (2>).

A.

Eptir Gubmundar sögu hinni elztu í Resens bók (^codex Re-

senianus) í safni Arna Magnússonar Nr. 399 í 4to, bls. 79—80

i) frá [ vænu bezt at hætta í, F; mi vonum bezt at hætta, St.

i) þ. e. einhlítir.

Dipl. Isl. I. B. 22
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(smbr. Nr. 87 A. hér ab framan). Eptir þessari bók er þaí) prentab

í Biskupasögum l, 481.

Pall biskup sender . Q[ueðiu] . Guðs oc sina . Guðmunde

biskups efne.

Guð hefer þic kierit
[til biskups ok uér . ok ertu fastliga

kosinn' til biskups . at Guðs legum oc manna sua sem ma

fulh'gast . a uaro landi . Nu er Guð oc goðer menn . hafa þenna
uanda a þíc lagt . þa berr oss nauðsyn til at hitta þic sem

braðaz . þuiat uér kennum þess ibrefe þínu at þu mant utan

étla isumar . ef sua ferr sem þu étlar . Nu uil ec koma at

mote þer þar sem þu uill . En kunna þaucc oc ofussu at þu
sékir míc heim . enda skyllda þíc eigi til þess . þui at morö

na;ðsynea erende a ek til erkibiskups . þau er ec vil at þu
komer a minn fund . aðr þu ferr utan.

B.

þessi afskript bréfsins er tekin eptir mibsögu Gufemundar

biskups, sem er á skinnbók frá hérumbil 1350 í safni Arna Magn-
ússonar Nr. 657 C. í 4to, bls. 59—60 (sbr. Nr. 87 B. hér ab

framan]|.

Pall biskvp sender qfveðiv] G[vðs] ok sína G[vðmvnde] bisk-

vps efne . Gvð hefer kosit þig til biskvps . ok ver ok ertv fast-

liga kosin[n] til biskvp[s] at gvðslogvm ok manna sem a þessv

landi ma framaz . Nv er gvð ok goðer menn hafa þenna vanða

aþig lagt þa ber oss na/ðsyn til at fmna yðr sem braðaz .

þviat ek kenði þess ibrefi þinv at þv mvnt vtan ætla isvmar

ef sva fer sem þv ætlar . Nv vil ek koma til moz við þig þar

sem þv vill . eíi kvNa þa;ck at þv sækir mig heim en skyllda

þig eigi til þviat ek a na;^synia eyrenði tii erkibiskvps þa^ er

ek vii fiNa þig aðr en þv fer vtan.

i) frá [ er bœtt inní eptir B, og hefir ritarinn hersýnilega fellt pessi

oriy úr og hlaupi(t yfir vegna or&anna til biskiips, sem eiga a& standa

tvisvar i bréfinu.
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C.

Eptir pappírshandriti þorláks biskups frá 1641 af sögu Gub-

mundar biskups, í safni Arna Magnússonar Nr. 395 í 4to^ bls. 72,

(sbr. Nr. 87 C. hér ab framan).

Pall medr Gudz myskiin Biskiip Skálholltz Christne, sendir

Gudmundi Biskups efne kuediu Gudz og sijna.

Medr þui ad þier gafud ydart maal vndir mig, huort eg

villdi kiosa ydur til Biskups edr annan
,

er bædi ad eg þori

eij , og eij vil eg ganga j moti þeim Gudz viUa ad þu siert

Biskup, þui sie aullum kunnugt, ad þu ert nu kosinn til Bisk-

ups af Gudi og oss, so fastUga sem a þessu landi ma framast

giorast, og medr þui ad þier hafid þennan vanda vidtekid af

Gudi og godum monnum þa Skipid so ydrum giordum ,
sem

þier siaid best standa . Eg kendi þess j Brefi ydru ,
ad þier

munud ætla vtan j sumar, þui byriar ockr hittast sem fliotast,

og giora badir saman Rad fyrir þeim hlutum, sem Christnenne

hier a landi heyrer til . So ætla eg ad skrifa bref til Erchi

Biskups, og viildi eg ad þier tækid med . Nu vil eg koma til

motz vid þig j þann stad sem þier viHed a kueda, en kunna

þock ad þier sæked oss heim, en skyllda eij til.

Valete.

D.

þessi afskript bréfsins er tekin eptir SturUíngu, svo sem hún

er á skinnbók þeirri frá hérumbil 1330, sem nú er í safni Árna

Magnússonar Nr. 122 A. í
Fol., bls. 75 (smbr. Nr. 87 D. hér ab

framan).
— þar kemr ab mestu saman vi?) útgáfan af Sturlúngu

(3, 16:
I, 220), og Kirkjusaga Finns biskups (Hist. Eccl. Island.

I,
340 í athgr.) og er getib helzta orbamunar þaban.

Pall biskvp s[endir] q[veðiv] G[vðs] oc sína G[vðmvndi]

biskvps efni.

Gvð heíir kosit þíc til biskvps oc ver . Nv er gvð oc goþir

22*
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menn hafa þenna vanda aþic lagt . þa berr oss níuðsyn til at

finna þic sem braðazt . þviat ek kendi þess ibrefi þínv . ftt þv

mant ætla vtan isvmar' . Nv vil ec koma til motz við þik þar

er þv vill . En kvnna þa'cc ef þv sækir míc heim . en skyllða

þig eigi til . þviat ec amorg níuðsynia eyrinði til erchi bisk-

vps . þaj er ec vil attv^ comir a miN fvnð aðr þv ferr vtan.

Vale.

92. [1203].

Máldagi Bessastaða kirkju í Fljótsdal, [sem Páll biskup Jóns-

son setti].

Brynjólfr hinn gamh ,
Ævarr hinn gamH og Herjólfr voru

bræbr þrír, er iiámu land fyrir austan: Brynjólfr Fljótsdalj
Ævarr Skribdal og Herjólfr Breiödal. Sonr Brynjólfs hins gamla
hét Özur, hans son var Bessi, sem Bessastabir i Fljótsdal eru

kenndir vib (Landn. iv, 2, eptir Hauksbók), og mun hann hafa

byggt þann bæ fyrstr. Bessi var ættarnafn í þessu kyni , og
voru þessir Bessar blótmenn mikhr, spakir menn og lögkænir.

þab hefir verib ættarmark, ab hver Bessi í ættinni hét Spak-

Bessi, og því er þab hvikult í sögum Austfirbínga, ab þeir hafa

ekki verib fullvissir um
, hverjar sögur heyri til hverjum þeirra

Spak-Bessanna. Einn Spak-Bessi var á Bessastöbum seinast á

tíundu öld
,
hann hafbi blóthús á bæ sínum

,
sem segir í Drop-

laugarsona sögu (1847, bls. 10— 11), og hefir hann mátt vera

rammr blótmabr eptir því sem sagan segir, ab hann kenndi því

um, þegar kom hálfs mánabar hríb
,

ab Droplaugarsynir gengu
sólarsinnis í kríngum blóthús hans, og þó óviljandi. J>essi Spak-
Bessi hafbi ahb upp Helga Asbjarnarson ,

er var einn af helztu

mönnum þar eystra á ofanverbri tíundu öld, og átti Droplaugu
dóttur Bessa. Um Helga Ásbjarnarson er sagt mart í sögum
Austfirbínga; bjó hann fyrst í Fljótsdal ,

síban í Mjófanesi og
seinast á Eybum, og þar var hann drepinn af Grími Droplaug-

arsyni (1005). Spak-Bessi hefir verib gamall mabr eba jafnvel

andabr þegar kristni kom á ísland, en Hólmsteinn son hans bjó

á Bessastöbum þegar Brennu-Flosi fór austr í libsbón um vorib

eptir Njálsbrennu (1012). SörU Broddhelgason bjó þá á Val-

þjófstab , og átti dóttur Gubmundar hins ríka á MöbruvöUum.

i) ef sá vill [ef sva er] sem J)u mundir kiósa, 6. v. St. ; ef so er

sem l)ú mundir kjósa, F.

a) fiytir fram ok, b. v. St. ; þú framflytir oc, b. v. F.
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Sonr Hólmsteins var Urækja ,
en hans son mun hafa verife

Hólmsteinn sá, sem getib er um meb Gizuri biskupi ab vottabi

um rétt íslendínga í Noregi (Nr. 21
,

bls. 64 hér ah framan).
Af ætt l^essara lángfebga var komin f)orbjörg, er átti Loptr
son Páls biskups í Skálholti (um 1200; Landn. IV, 3). A Bessa-

stöfeum mun hafa verib snemma kirkja gjör , og hafa verib

framan eptir helzta kirkja í Fljótsdal, en um og fyrir 1200 varb

Valj)jófstabr abalkirkjan, og þó ekki nema hálflandi þar til

1306, ab kirkjan eignabist alla jörbina og þar varb stabr (Bene-

íicium). I Wilchins máldaga er Valþjófstabar kirkja orbin

miklu fremri en sú á BessastÖbum, en 1512 jók þab vib, ab þá
var \\gb klaustrkirkjan á Skribu

, og fór síban enn meir hnign-
andi fyrir Bessastaba kirkju. þó er þar enn köUub hálfkirkja

í Gísla máldaga 1576, en 1641 um sumarib (6. August), þegar

Brynjólfr biskup Sveinsson visiterabi, er ekki tahn kirkja á Bessa-

stöbum, heldr er jörbin talin meb Skribu klaustrs jörbum, og

getib þess, ab i notum Bessastaba ^(forsorgast heima á klaustrinu

átta ærgilda ómagi" ; |)ab eru leifar af fátækra-eldi því, sem hér

er sett í máldaganum, en síban virbist þab vera meb öllu horfib,

einsog flestar þær kristfjárkvabir ,
sem fylgt hafa jörbum þeim

er teknar hafa verib undir konúng.
Um tíma þann, sem máldagi þessi er saminn, má álykta

af Páls biskups sögu og Annálum
, þegar vér heimfærum mál-

dagann til Páls biskups. þess var ábr getib ,
ab Páll biskup

ritabi Gubmundi Arasyni biskupsefni 1202, ab finna sig ábr

hann færi utan
; fór þá Gubmundr subr til Skálholts eptir hvíta-

daga (hvítasunnu, þ. e. í Juni) og síban norbr aptr, og þá utan

í Eyjafirbi nálægt mibsumri (14. Juli); en um vorib eptir var

hann vígbr til biskups (13. April 1203) og kom út um sumarib

í Mjófafirbi í Austfjörbum (Gubm. s. kap. 50; Bisk. s. I, 484—
486). þá var Páll biskup á visitazíu sinni í Austfjörbum, og
hittust þeir þar þrír biskupar, Páll og Gubmundr og Jón Græn-

lendínga biskup, sem verib hafbi á íslandi um vetrinn og komib
af Grænlandi sumarib ábr (ísl. Annálar 1203

;
Páls s. kap. 9 :

Bisk. s.
I, 135; Gubm. s. kap. 50: Bisk. s.

i, 486). í þessari

ferb til Austíjarba er harbla h'klegt ab þeir máldagar hafi verib

samdir, sem heyra til tíma Páls biskups, og snerta kirkjur í

í Austfjörbum. í máldaga þessum sjálfum er ab vísu ekkert

svo einkennilegt ,
ab hann verbi meb vissu heimfærbr til tíma

Páls biskups, en þab virbist sennilegra ab færa hann til þess

tíma, en til daga í^orláks hins helga, af því hversu hann er orb-

abr, og af því hann heldr ekki fram biskupsforrábum ,
svo sem

ætla mætti um máldaga þorláks biskups í Austfjörbum ; þess má

einnig geta ,
ab mægbir Bessastaba fólks vib Pál biskup ,

sem
ábr var sagt, benda til

,
ab þar hafi verib kunnleikar á milli.

Máldaga skrá þessi sem hér fylgir er tekin eptir tvenns-

konar skjöhim : er annab uppskript Bessastaba máldaga ogNjarb-
víkr máldaga í Borgarfirbi (í Múla þíngi) ,

sem gjörb er af
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þorkeli presti Gizurarsyni og tveimr leikmönnum í Túngu í Bisk-

upstúngum (Bræbratúngu) áMaríumessu síbari (8, Septbr.) 1421,

og er til enn í afskript frá Arna Magnússyni í skjalasafni hans;
en annab er Wilchinsbók. þó er máldaginn mjög aukinn á bábum

stöbum, og er því ekki teki?) annab hér en þab, sem bersýnilega
er fornast. Stafsetníngin er eptir því sem stendr í Transscripto,

og er hún augljóslega frá þeim tíma sem þab er ritab á (1421).

|>esse ær maaldagæ a bessastodum ath þar skal vera hæím-

ílis prestr ef sa wíll er þar byr aa oc' hafua kiorít fiorda

dagh pasca oc taka hæíma tíundh- allra hæíma manna oc lyse

tolla Ræídha prestí tuau hundrot^. þar er skyldt ath synghia

huern dagh hælgan oc alla ymbro dagha . CDídhuíko dagha

alia oc fria dagha a langha fausto . oc tuær dímbill nætr Paalm

swnodagh oc pasca dagh allar tidær.*

þar skal annazst hundrat alna vmagha^. æda lata synghia

hundrat salo messna : Bæidha vt æf víll þetta hundrat j wad-

maUim mat ædha skædom þeim fatækom monnom sem hann

will oc sæ sa æíghí loghkomæn a fe hans^.

93. 13. Februar 1206. i Róm.

iNNOCENTius páfi hinn þriði staðfestir boð fyrirrennara sinna

um að erkistóli skuli vera í Niðarósi, og skipar fyrir hver bisk-

upsdæmi skuli heyra þar til.

Eirekr erkibiskup sat ekki lengi at stóH sínum í Nibarósi.

Milli Sverris konúngs og hans reis upp hin megnasta deila mn
takmörk hins veraldlega og hins andlega víilds, konúngsvaldsins

og biskupavaldsins, eta páfavaldsins, sem var hií) sama; leib þá
ekki á laungu þar til Eiríkr erkibiskup stökk úr landi (1191),

og subr til Danmerkr, og var þar meb Absaloni erkibiskupi í

Lundi og Villijálmi ábóta í Eplaholti. Meb styrk þeirra og rábi

var þá ritaí) páfa um mál Sverris konúngs og erlíibiskups , og
féllst hann á málstab erkibiskups, sem vænta mátti

;
en erkibisk-

up lét lesa upp bréf páfa í Danmörku og lýsa þar banni yfir

i) þannig er einusinni í bréfinu, en allsta^ar annai-.sta"&ar bundi"&, (1).

2) \ (oc), b. V. bréfi(t, og er l)a& ritvilla.

3-h) hér er í bréfinu skilnaí)arnierki þrír púnktar, hver upp af
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Sverri konúngi. Skömmu eptir ab Eiríkr erkibiskup kom til

Danmerkr fékk hann augnaverk , og misti sjónina og var blindr

síban; sparabi þá ekki Sverrir ab kalla þab gubs hegníng fyrir

mótþróa hans vií) konúngdóminn : ^^þat sama bann ok blótan,"

sagbi hann, „er hann (erkibiskup) nefnir mik til, þat hefir nú

dreifzt í augu hans
,

ok er hann nú fjrir því blindr."* Um
vibreign Sverris vife flokka þá, sem móti honum voru reistir,

eru miklar frásagnir í sögu Sverris konúngs, en þó nærri lægi

ab hann yrbi yfirbugabr, þá varb þab þó ekki
; var þó ríki hans

allt í banni
, og enginn biskup í Noregi þorbi ab vera vib stól

sinn, heldr fóru þeir allir úr landi og sufer til Danmerkr til

erkibiskups. Eptir dauba Sverris (9. Marts 1202) breyttist þetta,

svo ab allir biskuparnir fóru heim til Noregs til stóla sinna þá
um sumarib, og ríkib var leyst úr banni, en konúngrinn, Hákon

Sverrisson, lofabi ab veita kirkjunni allt þab frelsi, sem hún ætti

eptir heilögum ritníngum, og eptir því sem hiín hefbi haft ab

fornu og nýju (Bréf Hákonar í Norges gamle Love I, 444).
En Innocentius páfi, sem hafbi búizt vib ab fá fullkominn sigr

yfir konúngsvaldinu í Noregi, var ekki vel ánægbr meb slík

málalok, og ritabi erkibiskupi og biskupum í Noregi á þá leib,

é ab erkibiskup hefbi alls ekki átt meb ab leysa bannib, og skyldi

hann kalla þá lausn sína aptr (páfabréf 24. Januar 1204). En
1. Januar 1201 andabist Hákon konúngr Sverrisson

, og vita

menn ekki til ab þessu bobi páfans hafi í neinu framgengt orbib.

Arib eptir lagbi Eiríkr erkibiskup nibr embætti sitt, og kaus

þóri Gubmundarson
,

kórsbróbur í Oslo
,

til erkibiskups ;
fór

|)órir þá til Róms og var vígbr, og kom í land aptr 1206
,

en

Eiríkr erkibiskup lifbi þó síban nokkur ár og andabist ekki fyr

en 1213 (ísl. Annál.).

þab er líklegt, ab þórir erkibiskup hafi haft meb sér til

Noregs nokkur páfabréf, sem eru ritub í Februar og Marts 1206,

og enn eru til. þau eru öll stílub til erkibiskups í Nibarósi,

og eru prentub mebal bréfa Innocentii páfa hins þribja, og eru þau

þessi:
—

1, dags. 11. Februar (III. id. Febr.) 1206, ab enginn megi

vígja biskupa án þess ab hafa þartil umbob erkibiskups, eba, þegar
hann er ekki, skipun eba umbob kórsbræbra í Nibarósi

;
—

2, dags.
13. Februar (idib. Februar) 1206 um erkibiskupsdæmib í

Nibarósi og stabfestíng réttinda þess, þab sem hér eptir fylgir ;—
3, dags. 18. Februar (XII. cal. Martii) 1206, um aflausnir

þeirra sem leggja hönd á klerka
,

ab erkibiskup megi leysa þá

og taka eiba af þeim, nema þeir hafi lagt hendr á biskup eba

ábóta, eba á annan hátt sýnt klerkum svo greypilegt ofríki
,

ab

þeir hljóti ab sækja lausn til páfagarbs;
—

4, dags. 1. Marts (cal.

Martiis) 1206 ,
útaf spurn erkibiskups um þab, hvort smábörn

þau megi kristin kallast, sem eru skírb hrákaskírn
,

eba á þann

hátt, þegar svo stendr á ab þeim er ekki lífvænt og ekki er vatn

i) Sverris saga kap. 121 ; Fornm. s. vni, 293.
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ab í'k og ekki nær til prests, aí) einhver nærstaddr ber mimnvatn í

höfuí) barninu og á brjóst þess og milli herba, og lætr þab skírn

heita. En því er svarab af hendi páfans á þá leií), ab til skírnar

þurfi tvennt, vatnib og orbib, svo sem skrifab stendr: ^^farib út

um allan heiminn" o. s. frv., og sömuleibis : ^^nema mabr verbi

endrfæddr af vatni og anda'' o. s. frv., og sé þessvegna enginn

vafi, ab vanti hvorttveggja eba einúngis annabhvort, þá sé skírnin

ekki rétt. — 5, dags. 1. Marts (calend. Martiis) 1206 um presta,

sem leggja klerkabúnmg sinn og taka vopn, og úthella blóbi og

gjöra ymsa abra óhæfu móti klerklegum hfnabi , ab erkibiskup
skuh áminna þá, og viH þeir eigi hlýbnast, þá ab taka af þeim

saung og embætti ; þó skulu þeir, sem drepa klerka þá er vopn
bera ,

vera skyldir ab sækja lausn á páfagarb. þessi bréf eru

ekki hér prentub, ab fráteknu því eina sem nefnir ísland
, jafn-

vel þó ab þau snerti óbeinh'nis allt Nibaróss erkibiskupsdæmi,

þareb vér höfum engar skýrslur um, ab þau hafi verib á þessum
árum birt á íslandi, en á tímum Arna biskups þorlákssonar sjá-

um vér merki til
,

ab þetta sem hér er skipab kemr fram í

kirkjulögum og skipunum hinna íslenzku biskupa.
Um tímann, þegar bréf þetta er ritab, er nokkur vafi, ogkemr

af því, ab í enda bréfsins stendr ártal 1205, en bæbi indictio og
ár páfans, -sem var kosinn 8. Januar og vígbr 22. Februar 1198,

sýna árib 1206, og ab því bendir einnig ferb þóris erkibiskups;

þab er því aubsætt, ab í bréfinu er ártaiib byggt á því tímatali,

sem kallab er hib florentinska, og byrjar árib þrem mánubum á

eptir vorum tímareikníngi ,
eba 25. Marz. þetta tímatal er í

mörgum páfabréfum frá miböldunum. Suhm (Historie afDanm.

IX, 84) hefir getib þessa páfabréfs vib 1205, og sagt, ab Du
Theil heimfærbi þab til hins sama árs

,
sem og mundi réttast

vera, en þetta er villa, því Du Theil heimfærir þab, einsog öU
hin bréfin, einmitt til 1206; í Grönl. Hist. Mindesm. (iil, 87)
er þab tahb fortakslaust til 1205

;
aUir abrir

, þeir sem mér er

kunnugt um, hafa tíbfært þab til ársins 1206 (Raynald. Annall.

Eccles. 1206 § 26
; Lappenberg. Hamburg. Urkundenb. l, 186 ;

K. Maurer. Die Bekehrung d. Norweg. Stammes ll, 680) ; þab
eina ber á milh, ab sumir setja daginn til 15. Februar, sem
mun einúngis vera komib af vangá.

Bréf þetta er prentab ábr í bréfasafni Innocentii páfa hins

þribja, sem gefib er út af De Bréquigny og La Porte du Theil,

og heitir: Diplomata, chartæ, epistolæ et aha Documenta, ad

res Francicas spectantia o. s. frv. Paris 1791. í Fol. Tom. íl.

Pars II. bls. 831—836 (Epistol. Lmoc. ill. Libr. Vlll, epist.

CCXIV). Agrip í Grönlands Histor. Mindesmærk. iii,
87—88.

Hér er fylgt útgáfunni í hinu franska safni , nema ab því leyti

sem þar er aflagab, og er þab leibrétt hér eptir bréfi Anastasius

páfa hins fjórba 30. Novbr. 1154 (bls. 204—214 ab framan),
en breytínganna getib og Du Theils útgáfa merkt Th.
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ínnocentius episcopus, seruus seruorum Dei, Venerabili

fratri N. .* Nidrosiensi archiepiscopo , ejusque successoribus,

canonice substituendis, in perpetuum.

Licet omnibus [discipulis eadem^ ligandi et soluendi sit

concessa potestas, licet unum præceptum ad omnes idemque

pervenerit prædicandi Evangelium^ omni creaturæ; velut quæ-
dam tamen inter eos^ habita est discretio dignitatis, et domini-

carum oviura curam, quæ omnibus æquaUter'^ imminebat, unus

singulariter suscepit habendam, dicente ad eum Domino : ^^Petre,

amasme? pasce oves meas!"; qui etiam inter omnes apostolos

principatus nomen obtinuit, et de fratrum confirmatione singu-

lare a Domino præceptum accepit, ut in hoc secuturæ posteri-

tati daretur intelligi, quoniam, quamvis multos ad regimen
ecclesiæ contingeret ordinari, unus tamen solummodo supre-

mæ dignitatis locum fastigiumque teneret, et*' unus omnibus

et potestate gubernandi et judicandi honore præsideret. Unde

et secundum hanc formam in ecclesia distinctio servata est

dignitatum, et, sicut in humano corpore pro varietate offlcio-

rum diversa ordinata sunt membra, ita in structura ecclesiæ

ad diversa ministeria exhibenda diversæ personæ in diversis

sunt ordinibus constitutæ. AHis enim ad singularum ecciesia-

rum, aUis autem ad singularum urbium dispositionem ordinatis

ac regimen"^, constituti sunt in singuUs provinciis alii, quo-
rum prima inter fratres sententia habeatur, et ad quorum
examen subjectarum personarum quæstiones et negotia referan-

tur. Super omnes autem Romanus pontifex, tanquam Noé in

arca, primum locum noscitur obtinere; qui, ex collato sibi de-

super in apostolorum principe privilegio, de universorum cau-

sis judicat et disponit, et per universum orbem ecclesiæ fiUos

in christianæ fidei firmitate non desinit confirmare
,

talem se

curans jugiter exhibere, qui vocem dominicam videatur audire,

qua dicitur: ,^et tu aUquando conversus, confirma fratres tuos."

Hoc nimirum
, post beatum Petrum

,
iUi apostoUci

®
viri, qui

i) Upphafilb hínga^ aib er ekki prenta^ hjá Du Theil, en þa^ er h\h

sama upphaf og í öbrum páfabréfum.

2) frá [ sleppir Th., og er þab falli'& úr óvart.

3) Evangelia, Th. 4) eas, Th. 5) sl. Th. e) ut, Th. 7) rerum, Th.

8) apostoli &, Th.
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per successiones temporum ad gerendam curam sedis aposto-

licæ surrexerunt
,

indesinenti curaverunt studio adimplere ,
et

per universum orbem, nunc per se, nunc per legatos suos,

corrigenda corrigere, et statuenda statuere, summopere studue-

runt. Quorum quoque vestigia subsecutus felicis memoriæ

Eugenius papa, prædecessor noster. de corrigendis his quæ in

regno Norvegiæ correctionem videbantur exposcere ,
et verbo

ibi fidei seminando juxta sui officii debitum sollicitus^ exstitit,

et quod per se ipsum ,
universalis ecclesiæ cura obsistente,

non potuit, per legatum suum Nicolaum, tunc scilicet Albanen-

sem episcopum, qui postea in Romanum pontiíicem est assum-

tus, executioni mandavit. Qui, ad partes illas accedens, sicut

a suo patrefamilias acceperat in mandatis, talentum sibi credi-

tum largitus est ad usuram, et tanquam fidelis seruus et pru-

dens multiplicatum inde fructum studuit reportare. Inter ce-

tera vero, quæ ad laudem illic nominis Dei et ministerii sui

commendationem implevit, juxta quod prædictus antecessor

noster ei præceperat, pallium Johanni, antecessori tuo, indulsit,

et ne de cetero provinciæ Norwegiæ metropolitana cura possit

deesse, commissam gubernationi suæ urbem Nidrosiensem ejus-

dem provinciæ perpetuam metropolim ordinavit, et ei Asloén-

sem, Amarcopiensem', Bargensem^, Stavangriensem ,
insulas

Orcades, insulas Fareiæ, Suthraiæ et Islanden, et Grenelandiæ

episcopatus, tanquam suæ metropoli perpetuis temporibus con-

stituit subjacere, et eorum episcopos, sicut metropolitanis suis,

tam sibi quam suis successoribus obedire. Ne igitur ad vio-

lentiam constitulionis ipsius uUi unquam liceat aspirare ,
Nos

felicis memoriæ prædicti Eugenii et Alexandri
, atque Glemen-

tis, prædecessorum nostrorum Romanorum pontificum vestigiis

inhærentes, eandem constitutionem auctoritate apostohca con-

firmamus et præsentis scripti privilegio communimus, statuen-

tes, ut Nidrosiensis civitas supradictarum urbium perpetuis

temporibus metropolis habeatur, et earuni episcopi tam tibi

quam tuis successoribus sicut suo metropolitano obediant et

de manu vestra consecrationis gratiam sortiantur. Successo-

res autem tui ad Romanum pontificem tantum percepturi do-

i) þ. e. = Hamarcopiensem, í Hamarkaupángi j Amatripiensem, Th.

2) Bergensem, í Björgvin.
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num consecrationis accedant, et ei solummodo et Romanæ
ecclesiæ subjecti semper existant. Porro, concesso tibi pallio,

pontificalis scilicet plenitudine potestatis, infra ecclesiam tan-

tum, ad sacra missarum solemnia per universam provinciam

tuam his solummodo diebus uti fraternitas tua debebit, qui in-

ferius leguntur inscripti : Nativitate Domini, Epiphania, coena

Domini, Resurrectione, Ascensione, Pentecoste, in solem-

nitatibus beatæ Dei genetricis semper virginis Mariæ, Natali-

tio beatorum Petri et Pauh
,

et Exaltatione sanctæ crucis,

Nativitate beati Johannis baptistæ ,
Festo beati Johannis evan-

gelistæ, Commemoratione omnium sanctorum, in consecratio-

nibus ecclesiarum vel episcoporum, benedictionibus altarium,

ordinationibus Presbyterorum, in die consecrationis ecclesiæ

tuæ ac festis sanctæ trinitatis et sancti Olavi, et anniver-

sario tuæ consecrationis die. Studeat ergo tua fraternitas,

plenitudine tantæ dignitatis suscepta, ita strenue cuncta pera-

gere , quatenus morum tuorum ornamenta eidem valeant con-

venire. Sit vita tua subditis exemplum ,
ut per eam cogno-

scant quid debeant appetere, quid cogantur vitare. Esto dis-

cretione præcipuus, cogitatione mundus, actione purus, discre-

tus in silentio, utiHs in verbo; curæ^ tibi sit magis prodesse
hominibus quam præesse. Non in te potestatem ordinis, sed

æqualitem oportet pensare conditionis. Stude, ne vita doctri-

nam destituat, ne rursum vitæ doctrina contradicat. Memento

quod est ars artium regimen animarum. Super omnia stu-

dium tibi sit, apostolicæ sedis decreta íirmiter observare
,

et

tanquam matri et dominæ tuæ ei humiliter obedire. Ecce,

frater in Christo carissime, inter multa alia hæc sunt pallii,

hæc sacerdotii, quæ omnia facile, Christo adjuvante, adimplere

poteris, si virtutum omnium magistram, caritatem et humiUta-

tem habueris, et quod foris habere ostenderis, intus habebis.

Decernimus ergo,^ ut nulli omnino hominum hceat ean-

dem ecclesiam temere perturbare, vel ejus possessiones au-

ferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibusiibet vexationi-

bus fatigare. Sed illabata omnia et integra conserventur, eo-

rum, pro quorum gubernatione et sustentatione concessa sunt,

i) cnra, Th. 2) héiban frá er eins og í bréfi Anastasius páfa, 30.

Novbr. 1154.
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usibus omnimodis profutura, salua sedis apostolicæ auctoritate.

Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisve personahanc

nostræ constitutionis paginam sciens, contra eam temere ve-

nire temptaverit, secundo tertiove commonita, nisi præsump-
tionem suam congruá satisfactione correxerit, potestate hono-

risque sui dignitate careat, reamque se divino judicio existere

de perpetratá iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore

et sanguine Dei et Domini redemptoris nostri Jesu Christi

aliena fiat, atque in extremo examine districtæ ultioni subja-

ceat. Cunctis autem eidem loco sua jura servantibus sit pax

Domini nostri Jesu Christi, quatinus et hic fructum bonæ actio-

nis percipiant, et apud districtum judicem præmia æternæ pa-

cis inveniant. Amen Amen.

Datum Romæ, apud sanctum Petrum, per manum Johan-

nis sanctæ Mariæ in Cosmedin, Diaconi CardinaHs, sanctæ

Romanæ ecclesiæ Cancellarii, id. Februar. Indictione ix., incar-

nationis dominicæ anno MCCV, Pontiíicatus vero Domini Inno-

centii Papæ Tertii anno octauo.

94. [Vorið 1206]. í ReykjahoItL

Afhendíng á kirkjufjám í Reykjaholti í Borgarfirði, þegar

Magnús prestr Pálsson og Hallfríðr þorgilsdóttir kona hans létu

af hendi, en Snorri Sturluson tók við.

fiessi skrá er annar kaflinn af Reykjaholts máldaga , eptir
frumritinu sjálfu (sbr. Nr. 68, bls. 279 hér ab framan).

þessi kafli máldagans ber sjálfr meb sér, í stafa setníng og
mörgu Öbru, ab hann er ritabr nokkru sí(bar en hinn fyrsti kafl-

inn, sem hér var tahnn til 1185. Ab efninu til sýnir einnig
kafli |)essi sjálfr hvenær hann sé ritabr

, þar sem stendr
,

ab

fjórir menn
,

sem hér eru nafngreindir ,
hafi virt kirkjufé í

hendr Snorra; einnig aí) Magnús og Hallfríbr hafi gefib til kirkju,

og þeir Snorri og Magnús einnig, ab helmíngi hvor þeirra. þetta
er Ijós vottr um, ab skrá þessi er samin þegar Magniís Pálsson

og Hallfrítr kona hans afhentu Reykjaholt í hendr Snorra Sturlu-

syni. Hitt er meira á reiki
,
hvenær þessi afhendíng hafi fram

farib, og veltr þab á nokkrum árum.

Magnús prestr Pálsson var sonr Páls prests Sölvasonar í

Reykjaholti, sem var frægr kennimabr á dögum þorláks biskups
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hins helga (t 4185; sbr. bls. 188-189 ab framan); Hallfríbr

kona hans var þorgilsdóttir, prests frá Stab á Snæfellsnesi (Staba-

stab), Ara sonar prests hins fróöa. J>au bjuggu fyrst á Helga-
felli (Sturl. 2, 38:

l, 106) en síban í Eeykjaholti, eptir andlát

Páls prests Sölvasonar. Bæbi þau Magnús prestr og Hallfríbr

öndubust 1223 (ísl. Annálar). Brandr prestr og Ari prestr voru

synir þeirra. En af því Páll prestr Sölvason var eigi skilgetinn,

þóttist þórbr Böbvarsson, móburbróbir Sturlusona, sem var sonr

Helgu þórbardóttur, skilgetinnar bróburdóttur Sölva, föbur Páls

prests, vera næstr erfbum til stabarforrába í Reykjaholti eptir

Magnús prest Pálsson, og fékk hann Snorra systursyni sínum

heimildir sínar ab stabnum.

Snorri Sturkison var nítján vetra þegar Jón Loptsson fóstri

hans í Odda andabist. Hann var síban í Odda meb Sæmundi

Jónssyni, fóstbróbur sínum, þar til þeir þórbr Sturhison, bróbir

hans, beiddu til handa honum Herdísar, dóttur Bessa prests

hins aubga Vermundarsonar á Borg á Mýrum. Hún átti átta

hundrub hundraba, en Snorri hafbi átt fjörutigi hundraba í

föburarfi og voru þau nú eydd hjá móbur hans
,

en hiin lagbi

þá Hvamm í Hvammsveit honum til kvonarmundar. f>au Snorri

og Herdís héldu brúbkaup í Hvammi um haustib 1198 (Gubm.
s. kap. 30 : Bisk. s.

I, 457) , og voru þá í Odda um vetrinn

eptir; var þá Snorri þann vetr og árib eptir í málum meÖ Sæ-
mundi fóstbróbur sínum móti Sigurbi Ormssyni á SvínafelH (Sturl.

3, 45; I, 200-201).
Bessi prestr hinn aubgi andabist á sama ári og Brandr

biskup á HóUim; þó mun þab hafa verib annabhvort seinna á

árinu 1201, eba um vetrinn eptir, því konúngs-annáll færir and-

lát Bessa prests til 1202. En eptir Bessa tók Snorri Sturluson

allan arf, og rébst þá ^^til bús til Borgar, og bjó þar nokkura

vetr" (Sturl. 3, 19:
I, 223; Gubm. saga kap. 51; Bisk. s. l,

486). Snorri og Herdís munu því hafa farib ab búa á Borg
um vorib 1202, og er þú undir komib hversu lángt þab bil er,

sem sagan kallar jjUokkura vetr". Menn hafa sett svo, ab Snorri

muni hafa flutzt ab Reykjaholti 1208 eba 1209, og er þab víst,

ab hann muni ekki hafa farib þángab seinna en í fardögum
1208, því snemma um vorib 1209, þegar hann var í flokki

meb höfbíngjum , þeim er tóku Gubmund biskup af stóH
, og

baub biskupi til sín
, þá var hann kominn ab Reykjaholti. En

þab er Hklegast, ab Snorri hafi farib fyr ab Reykjaholti, og hafi

ekki búib lengr ab Borg en 4 ár (1202—1206); er þab bæbi

rábanda af frásögnum í Sturlúnga sögu, þar sem sagt er frá

vibrbúníngi Snorra ab flytjast frá Borg ú þann hátt, sem þab
hafi þótt óþarflegt skjótræbi (Sturl. 3, 20: I, 224—225),
og þar ab auki af því, ab Gizur sá, sem hér er nefndr í

skránni, fyrstr af þeim sem virtu í hendr Snorra, getr varla

annar verib en Gizur HaUsson, því hann einn mundi hafa verib

nefndr fremstr af þeim sem hér eru taldir. Hefir þá Gizur
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Hallsson og þórbr Böbvarsson frá Görbum á Akranesi
,

móbur-

bróbir Snorra, sá hinn sami sem gefií) hafbi honum heimildir

sínar ab stabnum í Reykjaholti (t l220), virt fén af hendi Snorra,
en Ketill Hermundarson

,
er síí)an varb ábóti ab Helgafelli

(t 1220) 5 og Högni prestr Jíormóbarson hinn aubgi í Bæ
,

af

hendi Magnús prests. En þare?) Gizur Hallsson andabist þetta

sama sumar (27. JuH 1206) verbr afhendíngin ekki sett seinna en

hér er sett, og varla heldr fyr, vegna þess ab þab er hérumbil víst,

ab Snorri fór ab búa á Borg 1202 og bjó þar jjUokkura vetr".

þab virbist svo, sem Herdís Bessadóttir hati búib eptir ab Borg,

þegar Snorri fór ab Reykjaholti, því hennar er aldrei getib meb
Snorra síban

, og þegar Hallbera dóttir þeirra andabist (1231),
var hún á Borg, en tveim árum síbar andaSbist Herdís (1233

eptir konúngsannál).

iHer liggia til tio hundroþ sex alna aura
|

i bokom oc i

messo fotom oc i kirkio skruþe^. fvr vtan klukkor ii^.
| þeir

ero ovirþar . ClOagnus oc hallfriþr gefa til kirkio roþo kross oc

lic|neske þau es standa vfer altara . oc buneng a plenario.

f>at es kirkio
|

fe umb fram of þat es aþr es talt . kirkio

fe fvlgia tuer mercr
|

vax . oc tottogo.

I>au liggia lond tii kirkio breiþabolstaþr . oc rævkia land .

oc hogende.

her fvlgia eN kirkiofe siav
| kugilde imetfe .

Sa es bvr iravkia holte skal annaz hafsland
|

oc tuau kv-

gilde bufiar meþ . þ\i fe skal fvlgia kueN gildr | omage huer

missere . oc skal sa haN til taka es i ravkia
|
holte bvr .

fesse kirkio fe es ero i bokom oc i messo fotom oc i

kirkio
I skruþe virðo til . sextogo hvndraþa vaþmala ihendr

Snor|ra . þeir GizoR oc þorþr. oc ketill hermundarson . oc

hogne prestr. |

i) þessi kafli Reykjaholts máldaga byijar framarlega 1 linii, hinni

sömu sem fyrsti kaflinn hættir, og er engin abgreiníng neraa piinktr á

milli.

2) hér er sett yfir linunni, rnet sömu stafager& og sama hleki og er á

nokkru af priíTja kaflanum, peíta: OC gvðvæfiar ha;kvll VVÍrðr . ær

Ormr b. gaf i d. Gil. S.
; petta er rila<y inn í máldagann si&ar og

heimfœrt hér til prið'ja kaflans, frá 1224.

3) þessi tala er ritub yfir línunni
, og þó meb sömu hendi; er hún og

sýnilega ritub fyr en J)ab sem á undan stendr ab „Ormr bóndi Gilsson gaf".
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Skrin þat es stendr a altara meþ helgom domom gefa

þeir CDagnus oc
|

Snorre at helfNiNge hvaR þeirra . oc es

þat kirkiofe umb fr|am of þat es aþr es talet.

95. [um 1209J.

Máldagi kirkjunnar að Skarði hinu eystra á Rángárvöllum, [sem

Páll biskup Jónsson setti].

í sagnaritum vorum á síí)ari tímum er mjög opt blandab

saman Skarbi hinu eystra og Skarbi hinu ytra eba vestara í

Rángár |)íngi, og verbum vér því hér ab rekja abalatribi þau,
sem þarf til aí) gjöra réttan abgreiníng í því máH.

þess er fyrst at geta, ab Skarb hib eystra var á Kángár-
völlum . þab er ab segja fyrir austan Rángá hina ytri, og er

nú fyrir laungu í eybi, sem þegar mun sýnt verba; en Skarb

hib ytra var á Landi
, fyrir v e s t a n Rángá hina ytri ,

milU og

þjórsár, og er þab Skarb sem enn er útkirkja frá Völlum eba

Stóruvöllum á Landi.

í hinum fornustu sögum vorum er meira getib um Skarb

hib eystra en um Skarb hib ytra ,
en þegar fram eptir dregr

verbr Skarb hib ytra merkilegra.
Landnámabók getr þess (Landn. V, 6; Islend. s. 1843.

I,

294) ab þorsteinn Asgrímsson, Ulfs sonar gyldis, hersis af þela-
mörk í Noregi, nam land ab rábi Flosa (þess er nam alla hina

eystri RángárvöUu) ,
frá Víkmgslæk og upp til móts vib Svín-

haga-Björn , og bjó í Skarbinu eystra; Jjorsteinn var kall-

abr Tjaldstæbíngr , því hann hafbi sjúka menn þar sem hét

Tjaldastabir, og var þar síban bær meb því nafni. þorgeir
bróbir þorsteins keypti lönd af Hrafni Hængssyni nibri í odd-

anum milH Rángánna, og bjó fyrstr í Odda á Rángárvöllum.

þeir bræbr komu seint út til íslands
, og mun þab hafa .verib

um ár 920.

þegar þeir Hjalti og Gizur hvíti komu út til íslands ab

boba kristni, ár 1000, voru meb þeim á alþíngi sjö menn skrýddir,

og höfbu krossa tvo, merkti annar hæb Ólafs konúngs Tryggva-

sonar, en annar hæb Hjalta Skeggjasonar, og segir svo í Kristni-

sÖgu ab þeir sé nú (þegar sagan var ritub) í Skarbinu eystra
(Kristnis. kap. 11: Bisk. s. I, 21—22); en í Olafs sögu Tryggva-
sonar (Fornm. s. il

, 235) og í Flateyjarbók segir, ab krossar

þessir sé íSkarbinuytra' (Ólafs s. í Skálh. útg. II, 240).

i) í stabaregistrinu í Fornm. s. xii. B. er þessi stabr svo tilfærbr:

t^Skarb ytra eha. stóra, bær á Rángárvullum ,
nú ey^ijör"b"; en þetta á
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Á seinni tímum hafa menn skilib svo
,

sem j^skarb" þetta,

er krossarnir stóbu í, hafi verib klettskar^ á alþíngi , hjá

þíngvöllum . og svo segir í hinni svonefndu ^^Búbaskipun á al-

þíngi", eba jjalþíngis-catastasis", sem ritub er um 1700, en \)&t

mun vafalaust, ab þar eigi ab skiljast Skarb í Rángárþíngi,
annabhvort Eystra-Skarb (á Rángárvöllum) eba Ytra-Skarb (á

Landi)^
Um og eptir 1200 bjuggu þeir bræ()r í Eystra-Skarfei á

Rángárvöllum : Eyjólfr hinn óbi þorsteinsson og Hallr prestr

bróbir hans. Hallr prestr var aubmabr mikill, en Eyjólfr ekki,

og var hvor þeirra sér um bú. þegar þorgrímr alikarl flýbi

subr úr Eyjafirbi (haustií) 1198), settist hann ab á Eystra-
Skarbi

, og fékk Hallr prestr honum þá bú sitt og var á vist

meb honum, en þab stób einúngis einn \etv. Eyjólfr átti dóttur

sem Alfdís hét, hana átti Loptr Markússon vestan af Rauba-
sandi (Sturl. 3, 25; I, 171; 4, 13: ll, 22; Rafns s. Svein-

bjarnars. kap. 12: Bisk. s. I, 659, 661).

Um 1240 bjó í Skarbinu eystra á Rángárvöllum Gubmundr

þorsteinsson ;
hann átti Arnbjörgu ,

dóttur Skeggja Njálssonar í

Skógum (Landn. 5, 1 : ísl. s. l, 277
, athgr. 4) og Solveigar

Jónsdóttur, systur Orms Svínfelh'ngs hins ýngra (Sturh 7, 48:

IH, 97).
Ar 1270 var máldagi Odda kirkju á RángárvöUum borinn

fram undir dóm í lögréttu á alþíngi (Árna bisk. s. kap. 6:

Bisk. s. I, 685). Sá máldagi er enn til
, og eru þar taldar

ískyldir í annara manna jarbir, sem kirkjan í Odda eigi ; þar
er talib ab hún eigi: ^^á Tjaldastöbum geldíng gamlan. í Skarbi

hinu eystra geldíngr gamall ok annar tvævetr"
;
enn framar eru

þar taldir osttollar : ^já Tjaldastöbum ostleifr; í Skarbi hinu

eystra ostleifr". Hversu fornar þessar ískyldir hafi verib vitum

vér nú ekki ab tilgreina, en þab væri ekki ólíklegt ab álykta
svo

,
ab þessi kvöb til Odda kirkju hefbi ekki verib komin á

Eystra-Skarb þegar máldagi sá var gjörbr er hér fylgir eptir,

og væri kvöbin því fyrst komin upp í tíb hinna síbari Oddaverja.
Ar 1300 segia annálar frá hinni miklu elds uppkomu í

Hqklufelli, sem hófst nálægt mibjum Juli mánubi (11— 13. JuH).

þá varb landskjálfti fyrir sunnan land sjöttu nátt jóla um vetrinn

eptir, og féll ofan bær í Skarbi eystra (Skarbi hinu eystra
segir beint Laurent. saga kap. 14: Bisk. s.

l, 804). þar í

kirkjunni var mikill málmpottr festr vib brúna-ásinn
;

honum
barbi svo vib ræfr kirkjunnar af skjálftanum ,

ab braut pottinn.
Kistur tvær stóbu í andyrinu ; þeim barbi svo saman- af land-

ekki vib um Ytra-Skarb, sem er á Lancli, og bygb jörb, helclr um Eystra-

Skarb.

i) i athugagreininni í Bisk. s. i, 21 hefir þó l)ab mishermzt, ab

Eystra-Skarb er þar talib <,áLandi", þar sem á ab vera „á RángárvöUum".
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skjálftaniim . aí) þær brotnuí)u í smá mola (Laurent. saga lætr

kisturnar hafa verií) í Næfrholti).

Ar 1.390 segir Flateyjar-annáll og annáll sira Einars Hafliba-

sonar frá eldsuppkomu íHekkifelli, sem þeir telja hina sjöundu,

segja þeir hún haíi veriö meb svo miklum fádæmum af gný og
dunum

,
ab bresti heyrbi um allt landib ; eyddust tveir bæir,

Skarb og Tjaldastabir, af bruna. Var svo mikib vikrakast,
'db sló hest til bana

, og öskufall svo mikib, ab margr fénafer

dó af; færbi sig rásin eldsuppkomunnar úr sjálfu fjalhnu og í

skógana Hthi fyrir ofan Skarb
, og kom þar upp meb svo mikl-

um býsnum ,
ab þar urbu eptir tvö fjöU og gjá í miUi. þessi

eldr kom upp á fyrra ári (1389) ,
en sloknabi á þessu (1390) ;

urtu þar í nándir hverar og heit vötn.

Máldagabók Wilchins biskups, sem tahb er ab sé samin

1397, hefir bæcji máldaga ,jNicholaus kirkju'' í Eystra-Skarbi,

og Michaels kirkju í Skarbi (~ Ytra-Skarí)i) og sömuleibis mál-

daga Odda kirkju, meb sömu ískyldum og ábr voru taldar frá

Skarbi hinu eystra og Tjaldastöbum. Haíi þessir bæir eybzt

1390, þá má í fyrsta áhti virbast kynlegt, ab máldagarnir sé

óbreyttir sem ábr, og er þá tvennt til: annabhvort er ritab í

Wilchinsbók orbrétt eptir hinum eldri máldögum á þessum stöbum,

einsog optar, án þess sýnt verbi greinilega hvab sé frá tíma Wil-

chins biskups og hvab sé eldra; eba ab bæirnir hafa ekki eybzt
ab fullu í eldgosinu 1390, he^dr byggzt aptr skömmu síbar.

í biskupa annálum Jóns prests Egilssonar, sem prentabir
eru í Safninu til sögu Islands l, ió— 136, er sagt, ab í tíb

Gottsvins biskups í Skálholti (1437—1448) hafi komib eldr

upp í áttunda sinni (eba sjöunda sinni eptir tölu sumra) í Heklu,

og í ])eim eldi hafi tekib af átján bæi ú einum morni fram und-

ir Heklu
,

en norbr undan Keldum
, og þar í voru tveir stórir

stabir, hét annar í Skarbi eystra, en annar Dagverbarnes.
A hvorum fyrir sig voru 50 hurbir á járnum (Safn i, 36— 37).

Ah vísu ber saga þessi vott um, ab hún sé einúngis afbreytíng

sögunnar um eldgosib úr Heklu 1390
, eptir munnlegum frásögn-

um, og fyrir þá sök er eblilegt, ab hun væri flutt nokkru nær
tímum sögumannsins, en þó gæti menn ályktab af samburbi sögu

þessarar vib W^ilchins máldaga og annálana, ab í brunanum 1390
hafi eybzt Tjaldastabir og Eystra-Skarb ,

hafi Tjaldastabir síban

aldrei byggzt ,
en Eystra-Skarb hafi orbib byggt aptr. En á

árabilinu 1437— 1448 hafi verib annab Heklugos, og þá hafi

eybzt Eystra-Skarb ab fullu og öllu, en Dagverbarnes um hríb,

og hafi þó orbib byggt aptr síban. í einni annálabók nýrri,
sem er samsteypa ,

er skýrt frá eldgosi 1436
,
en orbrétt ab

mestu eins og í annálum Jóns prests Egilssonar. Mun þab því

víst, ab sá höfundr hefir einúngis tekib söguna eptir Jóni Egils-

syni, en búib til ártal sjálfr, til ab koma henni nibr á tiltekib ár.

{)ess má enn geta, ab í múldagabók Gísla biskups Jónssonar

DipL IsL I. B. 23



354 MÁLDAGI EYSTRA-SKAKÐS Á RÁNGÁRVÖLLUM. 1209.

1575 stendr máldagi kirkju í Eystra-Skarbi, en ekki kirkjunnar

á Ytra-Skarbi
;

en ab efninu til er sá máldagi Eystra-Skarbs

bersýnilega af sama tægi eins og máldagar Ytra-Skarbs
,

eba

Skarbs kirkju á Landi, og er því án efa svo varib, ab menn
hafa þá ekki vitab betr, en aí) Skarí) á Landi væri hib forna

Skarb hib eystra, og mega menn nú ekki láta þab viUa sig.

Vm Skarb hib ytra vitum vér þaí) einna fyrst, aí> þab

muni hafa verib eign Oddaverja. Nálægt Ytra-Skarbi var vibr-

eign þeirra fiorláks biskups hins helga og Jóns Loptssonar

(þorláks s. hin ýngri kap. 24: Bisk. s. l, 291, sbr. Safn til

s. ísl. I, 31). þegar Páll, sonr Jóns Loptssonar, fór frá Odda,

gjörbi hann bii í Skarbi (Páls s.. kap. 1 : Bisk. s. i, 127), og

þab er vottab á fleirum stöbum en einum
,

aí) hann hafi búib í

Ytra-Skarbi' (þorláks s. hin ýngri, kap. 19: Bisk. s. I, 282;
Gubm. s. kap. 51: Bisk. s. i', 487; Sturl. 3, 21: I, 226).

þegar Páll fór utan til biskupsvígslu (1194) varbveitti Herdís

kona hans búib í Skarbi, og þar héldu þau búi sínu eins eptir

ab Páll biskup var kominn í Skálaholt og hún meb honum.

Vorib 1207 eptir páska fór Herdís í Skarb til bús þeirra, og
drukknabi í þjórsá á leibinni útyfir (17. Mai). Eptir andlát

Páls biskups bjó Loptr sonr hans í Skarbi hinu ytra, þartil

1223, ab hann varb ab víkja, eptir víg Bjarnar þorvaldssonar á

Breibabólstab (1221), og fór hann þá vestr í Hítardal. Eptir

þab keypti Andreas, sonr Sæmuudr Jónssonar í Odda (Sæmundr
•j-

7. Novbr. 1222), Skarb af Kath þorlákssyni, móburfrænda

Lopts, og munu síban ættíngjar Oddaverja hafa búib í Skarbi

lengi fram eptir; í Gyrbs máldaga og Wilchins er nefndr Sæmundr

bóndi, sem hafi átt jörbina í Skarbi, og lýsir nafnib því, ab sá Sæ-
mundr muni hafa verib af ætt Oddaverja. Um 1400 og þar

eptir bjó Krákr hinn gamli í Skarbi á Landi, hann var samtíba

Lopti hinum ríka, en ekki vitum vér nú, hverrar ættar hann

var
;
sonr hans Eiríkr átti dóttur sem íngibjörg hét, hana átti Jón,

sonr Ólafs Loptssonar hins ríka, og var þeirra son Torfi í Klofa,
sem var uppi seinast á 15du öld, og átti opt í ertíngum vib

Stephán biskup (Safn I, 115, sbr.
I, 52).

þegar tíbsetja skyldi múldaga þenna, þótti h'klegast ab telja

hann til daga Páls biskups, þareb hann þótti ekki svo fornlegr,
ab hann yrbi méb vissu heimfærbr til daga þorláks biskups hins

helga , og þó fornlegri en svo
,

ab hann yrbi eignabr hinum
síbari biskupum.

Máldaginn er prentabr hér eptir máldagabókinni D 12 í

handritasafni Steingríms biskups í stiptisbókhlöbunni í Reykja-

i) sira Jón Halldórsson í Hitardal segir í Biskupa æfum (,æfi Páls bisk-

ups), ab Páll hafi búib í Eystra-Skarbi : á sama bæ, segirhann, sem

ej^ddist í eldgosinu 1390; en þetta er misskilníngr einn, og móthverft þvi

sem sögurnar segja.
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vík, bl. 26, ok er handriti þessu lýst utr (Nr. 24 og 55,
bls. 167—169, 264).

Skarð hit eystra.

Sa er kirkiii maldagi j scarði hinii eystra . at kirkia a

halft land a scarði . oc halfan siaunda tog asauðar oc eina

ku . kirkia a til fiogurra tygá hundraða alna Yaðmala j bunaði

sinum j tioldum oc messu fötum oc klukkum oc kalec . oc oUu

hennar skruði. þvi sem þar þarf at hafa .

Pund vax j oðru lagi oc var þat eigi virt.

Su er þar skyld a . at þar skal vera prestr oc diacn.

Sa er j skarí)i byr skal abyrgiast kirkiu oc hennar fe eptir

sliku sem biskup vill.

96. [Vorið 1211].

Bkéf tÓRiS EHKiBLSKUPS í Niðarósi til Arnórs Tumasonar og
fimm annara höfðíngja á íslandi, að hann ávítar þá harðlega

fyrir framferðir þeirra við Guðmund biskup Arason á Hólum,

og stefnir þeim að sumri á sinn fund.

f)etta bréf er hií) fyrsta utanstefníngar bréf til íslands
, og

þykir því tilhlýbilegt a& segja nokkub frá aí)draganda þess.

Eptir ab Gubmundr biskup Arason var vígbr til biskups

(13. April 1203) af Eireki erkibiskupi, fór hann út til íslands

um sumarib, og kom út í Austfjörbum. Síban fór hann heim
til stóls síns ab Hólum, og var þar þá fyrir rábum Sigurfer Orms-
son og þuríbr kona hans. þetta hélzt eitt ár; en vorib eptir

(1204) fékk biskup Sigurb til ab fara norbr ab Múnkaþverá, og
taka þar vib klaustrrábum, því stabrinn á þverá var þá ab mestu
fallinn ab húsum. Biskup vann tvennt meb þessu, bæbi ab los-

ast vib ráb Sigurbar á Hólum, og ab fá aubi hans nokkub ab

starfa, en Sigurbr elskabi stabinn á þverá , því Ormr fabir hans

hafbi l)ar verib múnkr á seinustu árum æfi sinnar, og andazt

þar (1191), og nú var frændi hans Ormr Skeggjason ábóti á

stabnum
(-j- 1212). Sigurbr Ormsson fór, og rétti vib stab-

inn ab þverá; en síban fór hann ab Möbruvöllum í Hörg-
árdal og bjó þar lengi, þar til hann í elli sinni gekk í

klaustr á þverá ,
eins og fabir hans

, og endabi þar sína æfi

(f 1235). Tvö ár sat Gubmundr biskup ab stóH sínum svo ab

23"
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allt gekk sæmilega milli hans og veraldlegra höfbíngja, en þegar
deikirnar hófnst fyrst urbu ])ær snarpari en nokkurntíma ábr,

því nú hófst fyrir alvöru orustan milli hins andlega og veraldlega
valds á íslandi sjálfu , og milli hins útlenda og innlenda valds á

abra hönd, sem ábr hafbi rétt ab eins gjört vart vib sig á dögum
þorláks biskups hins helga ,

en dregizt undan aptr fyrir öíiuga
mótstöbu Jóns Loptssonar í Odda, fyrir hóglyndi þeirra Brands

biskups og Páls, og fyrir því, ab Eiríkr erkibiskup átti fullt í

fángi í Noregi og hafbi verife landflótta fyrir Sverri í tíu ár.

Fyrsta máHb, sem gjörbi augljóst sundrlyndi Gubmundar biskups

og Kolbeins Tumasonar, er þá var mestr höfbíngi fyrir norban

land, var um dómsvaldib yfir prestum : Kolbeinn vildi hafa rétt

á ab dæma presta og klerklegrar stéttar menn í öllum málum
sem undir landslög heyrbu, én biskup vildi láta presta og klerka

alla vera á sínum dómi, en neitabi ab nokkur veraldlegr valds-

mabr mætti dæma þá. þetta dómsvald, e&a takmörkin milH

hins veraldlega og hins andlega valds, hefir verib ágreiníngs-
atribií) frá því ab púfaveldib hófst fyrir alvöru og ávaHt síban.

þetta stríb var á íslandi upphaf og undirrót
til,

ab landib misti

frib og frelsi. Eitt ár stóbu deilur biskups og Kolbeins, þartil

biskup bannsetti hann (haustib 1206). þá gengu vinir á miHi

og urbu þeir þá sættir, og þó meb því móti, ab Kolbeinn játabi

bæbi skriptum og fégjöldum á biskups dóm
, og gjörbi biskup

um sumarib eptir á alþíngi (1207) tólf hundrub vadmála á hendr

Kolbeini. {>eir PáU biskup og Sæmundr í Odda voru í rábi um
þessa gjörb. En um sama leyti hófst deila miHi biskups og
þeirra höfbíngjanna í Eyjafirbi, Sigurbar Ormssonar og Halls

Kleppjarnssonar, og bannfærbi biskup þá jafnskjótt. Ekki beib

lengi þartil Kolbeinn Tumason fór sömu leib, því hann galt ekki

nema hálft fé þab, er biskup gjörbi á hendr honum ab greiba,

og samneytti Sigurbi og HaHi
, þó þeir væri í banni. Biskup

bannfærbi hann þá og sjálfan í annab sinn (Decbr. 1207). Um
vorib eptir (1208) veitti Kolbeinn heimsókn á stabinn á Hólum,
til ab stefna mönnum biskups til Hegraness þíngs ; var þá biskup
meb mönnum sínum uppi á hiisum, og var skrýddr, og las þar

upp bannsetnínguna á Norrænu
,
en þó stiHti Kolbeinn sig, svo

ekki varb af bardaga. A vorþíngi hafbi Kolbeinn mikib Hb, og

þá kom þorvaldr Gizurarson ab sunnan til móts vib hann. þá
var vib sjálft ab veitt yrbi abför biskupi ,

en fyrir miHigaungu
manna urbu þeir sáttir meb því móti

,
ab öH mál skyldu vera

„undir erkibiskupi". þab er hib fyrsta sinn, sem vér finn-

um beint skotib málum á erkibiskups dóm, og er þar meb
beindr sá vegr, ab kjósa heldr ab eiga virbíng sína og réttindi

undir iitlendum höfbíngjum, en ab styrkja réttinn í landinu meb
afli og réttvísi landsmanna sjálfra. Vér vitum nú ekki meb fullri

vissu, hver fyrstr hafi stúngib uppá ab skjóta málum undir erki-

biskups dóm
,
en eigi er ólíklegt ab þab hafi verib þorvaldr

Gizurarson, og hafi þab verib þó í fyrstu runnib frá Páli biskupi.
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Erkibiskiip hafbi ritafe honum, sub hann skyldi styrkja Gubmund biskup

þab hann mætti, en ofsi Gubmundar og harka var meiri en svo, ab

Páll biskup gæti fylgt honum, |)ví ^^hann (Gubmundr) virbi hvorki

mennina né landslögin, en forbobabi eba bannsetti hvern þeirra, er

nokkub vildu móti hans vilja gjöra" (Púls s. kap. 15: Bisk. s. I,

141). En þá gafst Páh biskupi færi á ab sýnast hlýbinn erkibiskupi

og ab smokka sér úr máHnu, og jafn framt hafbi hann von um ab

stilla til fribar, ef málib væri lagt á dóm erkibiskups. En sætt þessi

stób ekki lengi, því sama vorib kom upp enn mái um sekt á hendr

klerki nokkrum, og lét Kolbeinn dæma hann, en biskup forbob-

abi Kolbein og alla þá sem í dómi höfbu verib. Kolbeinn og

Sigurbr Ormsson gáfu þessu ekki gaum, og tóku upp fé klerks-

ins
,

en klerkr hafbi þá handsalab fé sitt biskupi , og biskup
bannsetr bæbi Kolbein og Sigurb. þetta sumar fór biskup ekki

til alþíngis, en þeir höfbíngjarnir létu dæma til sektar sex af

biskupsmönnum, en biskup mat sekt þá einkis, og hélt þá sem

frjálsa menn; hinir höfbu og eins bannsetníng biskups ab engu,

og gengu í kirkjur sem ábr, og jafnvel klerkar samneyttu þeim.

Biskup fór um sumarib norbr í þíngeyjar þíng, en þegar hann
kom norban yfir og í Eyjafjörb ,

urbu þar óspektir af mönnum
hans, og voru ræntir Austmenn, sem biskup kallabi í banni fyrir

samnautn vib bannsetta menn
,

en sjáL^r tók hann helga dóma
frá Möbruvöllum

, því þá var Sigurbr Ormsson kominn þángab,

og vildi biskup ekki láta bannsettan mann varbveita heilaga hluti.

Allar þessar framferbir köllubu bændr hernab og rán, og safna

þeir nú flokkum höfbíngjar Eyfirbínga, Sigurbr Ormsson, Hallr

Kleppjárnsson og Arnór Tumason, og í annan stab Kolbeinn,

og ætla ab biskupi. Kolbeinn var fyrstr, og reib heim ab Hólura

meb fjögr hundrub manna og settist um stabinn
;

var þá leitab

um sættir, en Kolbeinn vildi þá ekki annab, en ab þeir sem sekir

voru væri seldir honum ú vald óskorab; þab vildi biskup ekki,
nema þeim væri fribi heitib. þá var tekib þab ráb af hendi

biskupsmanna, ab biskup skyldi ríba af stabnum meb sína menn,
og fór hann af stab meb þrjú hundrub manna; var þab mart

klerkar, lausíngjar og fórufólk. þegar biskup reib af stab segir

prestr einn vib Kolbein : j^þar ríbr biskup á brott meb virbíng

ykkar beggja". þetta þoldi Kolbeinn ekki, og skipabi ab fara

í veg fyrir biskup og fylkir hbi. Biskup vildi víkja úr vegi, en

þegar ílokkunum lenti saman varb sá bardagi milli þeirra, sem
kallabr er Víbinesbardagi (8. Septbr. 1208). Kolbeinn var fjöl-

mennari, en í bardaganum fékk hann steinshögg í ennib, og féll

vib, og varb þab hans bani. þegar hann féll varb Hb hans allt

á sundrúngu, flýbi sumt, en sumt gekk til handa biskupi ;
en

í sama biii komu flokkar Eyfirbínga ,
sem ætlubu til Hbs vib

Koibein, og þegar þeir sjá hvab orbib er snúa þeir undan
,

en

abra nótt eptir leyndust þeir Sigurbr Ormsson og Arnór Tuma-
son fjórir saman úr flokkinum, og flýbu subr á iand. Halir

Kleppjárnsson gekk þá til sætta og þeir Eyfirbíngar, en Jjorvaidr
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Gizurarson
,
sem var komiiin norbr á Kjöl meb flokk sinn til

libs vib Kolbein, sneri þar aptr, þegar hann hejrbi hvab orbib var.

Gnfcmundr biskup hafbi nú unnib mikinn og óvæntan sigr

fyrir sakir rábleysu og slysni ,
ósamheldni og ónytjúngskapar

mótstöíiumanna sinna
; baub hann nú sjálfkrafa erkibiskups dóm

á öllum þessum mákim, enda þurfti hann ekki at draga í efa,

hvert áht erkibiskups væri á abalundirstöbu málsins; en jafnframt

sparabi hann ekki ab leggja gjöld á þá, er farib höfbu til Hóla

meb Kolbeini
; varb nú illr kurr í Skagíirbíngum , og margir

stukku burt og vestr í DaH til Sighvats Sturlusonar, mágs Kol-

beins, og kærbu mál sín fyrir honum. Nú fóru bob um hérub,

og ætkibu höfbíngjar þegar á hendr Gubmundi biskupi meb hb,
en Páll biskup fékk aptrab því í fyrstu, meb því hann vænti ab

Gubmundr biskup mundi gæta hófs í ágengni sinni. En þegar

þab var ekki, sendi Páll biskup Björn kapellan sinn norbr til

Gubmundar biskups, til ab letja hann vandræba
,

en Gubmundr

biskup virti þetta ab engu, og taldi Pál biskup vera í andskota-

flokki sínum. Varb því engi hnan eba sætt, heklr æ frekari

ágángr biskupsmanna , og þegar vorabi drógu höfbíngjar flokka

saman og fóru norbr; þar var fyrirmabr þorvaldr Gizurarson

í Hruna
,
Arnór Tumason úr Eyjaíirbi ,

Jón Sigmundarson frá

Svínafelli, Sighvatr Sturluson frá Hjarbarholti í Dölum
,

Snorri

Sturluson bróbir hans úr Reykjaholti, þórbr Böbvarsson frá Görb-
um á Akranesi

,
móburbróbir þeirra Sturkisona

, Magnús Gub-
mundarson gríss frá þíngvÖllum, sem síban var kosinn til biskups,

og þorvaldr Snorrason úr Vatnsfirbi. þessir allir veittu heimsókn
ab Hólum um vorib eptir (1209) meb sjö hundrub manna, varb

þar bardagi og varb h'til mótstaba af hendi biskups manna
, því

Hbsmunr var mikill, en þó þeir setti biskupi tvo kosti þá lét

hann ekki undan ab heldr, þó hann gæti meb því frelsab líf

manna sinna. þá baub Snorri Sturluson honum heim meb sér,

og þab þág hann og fór sama dag á burt meb Snorra
;
en þegar

þeir voru farnir gengu þeir Arnór Tumason ab þeim er í kirkju
voru flúnir, og voru þeir þá teygbir þaban og sumir drepnir,

þeir sem mest voru risnar sakir af vib Gubmund biskup. Síban

settust þeir Arnór Tumason og Sigurbr Ormsson á stabinn, og
kúgubu nú þá er biskupi hötbu fylgt, ekki minna en hann hafbi

ábr kúgab mótstöbumenn sína. þeir létu nu einnig presta taka

alla menn úr banni, og fremja alla þjónustu einsog ábr.

Gubmundr biskup var um vetrinn í Reykjaholti meb Snorra,
en þág ekki heimbob Páls biskups til Skálholts, því hann var

honum reibr fyrir fylgisleysi vib sig; en um vorib eptir (1210)
fór hann norbr til Hrútafjarbar , og ætlabi á skipum norbr í

Skaga^örb, eba allt til Austfjarba. fjeir Arnór drógu þá lib

saman
, og létu gæta hafna

, þar sem biskup kynni ab lenda
;

en þegar biskup heyrir libsafnab, snýr hann aptr og fer vestr

til Steingrímsfjarbar. þá heyrbi hann, ab prestar höfbu ekki

sætt banni því, er hann hafbi lagt fyrir, ab ekki mætti sýngja
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tíbir í Hóia kirkjii , og ekki grafa þar lík, þare?) kirkjan væri

sanrgub af manndrápum og af grepti bannsettra manna; höfbu
menn hlýdt því fyrst, og voru tít)ir súngnar í tjaldi í kirkju-

garbinum ,
en síban höfbu þeir Arnór og Sigurbr þraungvab

prestum til ab sýngja eins og ábr. Biskup bannsetti alla þá

presta, sem höfbu súngib í óleyfi hans og átt samneyti vib bann-

setta menn. Um vetrinn eptir var Gubmundr biskup á Stab í

Steingrímsfirbi ,
en prestar fóru sínu fram um þjónustugjörb

hvab sem hann sagbi , og var Gunnlaugr múnkr á þíngeyrum í

rábi meh þeim um þab efni
, því hann þótti þá einna merkileg-

astr fyrir norban land af klerkum.

Um vorib 1211 var lagbr sættarfundr meb Gubmundi bisk-

upi og Arnóri Tumasyni ,
en sætt gekk eigi saman

, því Arnór
vildi ab biskup skyldi ekki stjórna öbru á Hólum en kirkju og
tífcum. Er þab merkilegt ab sjá, hversu nulægt þetta fer kröf-

um margra manna á vorum dögum um kirkjustjórn og vald

klerka. þá fór biskup ab vestan meb tíunda mann, og kom á

óvart til Halls Kleppjárnssonar í Eyjafjörí), og tók hann vel vib

biskupi, því þeir voru orbnir sáttir ábr; en hinir drógu flokka

saman jafnskjótt og þeir heyrbu komu biskups; fór þá biskup
undan og norbr, og saung í tjöldum, en ekki í kirkjum, meban

höfubkirkjan á Hólum var óhreinsub.

{>á um sumariö kom út bréfþóris erkibiskups, þab
er hér fylgir eptir; skukmi vér nú fara nokkrum orbum um þab.

Brefib sjálft stendr ekki í hinni elztu sögu Gubmundar bisk-

ups, en þess er þó getib þar meb þessum orbum: ^J)á koma út

bréf þóris erkibiskups, ok voro þar á utanstefníngar ,
ok tekit

hart á úvinum biskups". Hér er orbab svo
,
sem fleiri en eitt

bréf hafi komib frá erkibiskupi til Islands um þessi mál vorib

1211, og er þab í sjálfu sér líklegt ,
ab ritub hafi verib bréf

til beggja biskupanna sér i lagi, auk utanstefníngarbréfsins. Bréf

þetta kemr fyrst fram í Sturlúngu, og mætti geta til, ab Sturla

þórbarson hefbi haft þab ,
eba afskript af því, frá þórbi fobur

sínum, sem var mesti vinr Gubmundar biskups, eba og frá þeim
Sturlúngum, frændum sínum. Síban er bréfib ritab heilt í mib-

sögu Gubmundar biskups, og í þeirri sögu hans sem Arngrímr
ábóti ritabi

, og vitum vér nií ekki greinilega hvernig á þeim
afskriptum bréfsins hefir stabib.

f)egar vér gætum ab nöfnum þeim, sem í bréfinu standa,

þá finnum vér þar þó ekki nefnda alla þá höfbíngja, sem voru
í atför vib Gubmund biskup. þar eru ekki nefndir Sighvatr

Sturluson^, þórbr Böbvarsson, Magnús Gubmundarson, þorvaldr

') Sighvatr Sturluson er ekki nefndr í neinni af þeim þremr afskriptura

sem á skinnbókum eru, en nafn hans er sett inn i bréfib í pappírshand-

ritum af Sturlúngu, og þannig er þab komib í kirkjusögu Finns biskups

og í Noregssögu Munchs. Sama er ab segja ura nafn Þorvalds Vatnsfirb-

ings, Snorrasonar, sem komib er inn í sum pappírshandrit, og þaban í
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Vatnsfirbíngr. fDeir Arnór og Sigurbr Ormsson eru nefndir

fyrstir, og er þab eblilegt, því þeir voru þab sera settust á stab-

inn á Hólum og skipubu þar öllu sem þeir ætti
,

en þorvaldr
Gizurarson

,
sem var fyrirlibi fyrir atförinni sjálfri (1209) ,

er

hér hinn þribi í röbinni. Hversvegna Jón Sigmundarson sé

nefndr til fremr en hinir abrir, sem ekki eru nefndir, vitum

vér nú ekki. Halh* Kleppjárnsson hafbi verib í öHum flokka-

dráttum móti biskupi , og sætt þeirra hefir orbib seinna en svo,

ab hún hafi verib orbin erkibiskupi kunnug ábr bréfib væri ritab.

þar sem Snorri Sturluson er nefndr , þá sannar |)ab ,
ab hann

muni ekki hafa bh'bkab mjög biskupinn eba erkibiskup meb
heimbobi sínu vib Gubmund biskup, eba meb því ab hýsa hann

heilt ár, heldr muni bob þetta hafa verib tekib sem fullkomib

varbhald, sem þab og mun hafa verib í raun og veru.

Svo er sagt, ab Arnór Tumason og þeir abrir hafi orbib

kyrrari vib bréf erkibiskups, en enginn vottr er til ab þeir

höfbíngjarnir hafi gegnt utanstefníngum hans, nema annabhvort

dræmt eba ekki, jafnvel þó sumir hefbi sjálfir játab gjörb erkibisk-

ups á málunum. Jón Sigmundarson f(3r utan 1211 um sumarib,

og er líklegt ab hann hafi farib eptir bréfi erkibiskups ;
hann

andabist árib eptir (1212), líklega í Noregi. Arnór Tumason

lýsti utanferb sinni af mákim þeirra Gubmundar biskups 1212,

og eptir því sem beztu annálar segja fór hann utan þab ár, en

eptir Gubmundar sögu hinni elztu sýnist sem hann hafi ekki

farib fyr en 1213. þessir tveir höfbíngjar voru þeir einu, sem

gáfu gaum utanstefníng erkibiskups. Hallr Kleppjárnsson var

orbinn sáttr vib biskup ábr en bréfib kom út, og genginn í flokk

meb honum
, og fór hann ekki utan

,
en hann var drepinn á

jólaföstunni 1212. þorvaldr Gizurarson fór utan 1213
,
meb

Teiti Bessasyni, systursyni sínum, sem hafbi verib kosinn til

biskups í Skálholti sumarib ábr; er þab ekki óh'klegt, ab þor-
valdr hafi viljab vinna þar mart í einu höggi ,

svosem ab fylgja
frænda sínum ,

en þykjast um leib gegna bréfi erkibiskups og
jafnframt njóta biskupsefnis til ab vera í milligaungu vib erki-

biskup og skýra honum frá öllum málstab. Snorri Sturkison

hreyfbi sig hvergi , og fór ekki utan fyr en 1218
, þegar önnur

hríbin gekk í garb móti Gubmundi biskupi , og hefir Snorri þá

h'klega ekki viljab verba til ab hýsa hann í annab sinn.

I bréfi erkibiskups er höfbíngjum skipab ab fá biskupi svo

mikib fé af stabarins eign ,
ab hann megi hneisulaust fara utan

og út aptr. Um utanferb hans leikr þó á nokkrum vafa, því
beztu annálar segja, ab Arnór Tumason hafi farib utan 1212,
en biskup ekki fyr en 1214; þar á móti ber öllum sögum saman
um þab, ab þeir hafi ætlab utan hib sama sumar bábir, Arnór

og Gubmundr biskup, og hafi Arnór komib fram ferb sinni, eu

kirkjusögu Finns biskups. Elztu sögurnar segja beint, ab sex einir hafi

verib utan stefnclir.
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biskup orbib tvisvar aptrreka, og farib utan vetri sí?)ar. þetta
mun satt vera ,

hvort sem menn setja utanferbirnar 1212 og
1213, eba 1213 og 1214. Hib síbara hefir Gubmundar saga
hin elzta og Sturlúnga saga, og segja þær beint, ab Gu&mundr

biskup hafi verib hinn fyrsta vetr (1214— 15) í Vík austr, og

Jengstum hjá Nikulási biskupi í Oslo. Eptir því er þá vafasamt,
hvort Gubmundr biskup hafi hitt þóri erkibiskup hfanda, eba

ekki; en þeir Arnór og þorvaldr Gizurarson voru þá án efa

komnir af stab aptr út til íslands þegar Gubmundr kom til

Noregs, hefir því ekkert orbib úr málum biskups í þetta sinn,

því kórsbræbr í Nibarósi höfbu þá enn ekki fengib þab vald,
sem þeir sýndu opt á fjórtándu öld og þar eptir, til ab úrskurba

í erkibiskups stab
,
en án efa mun Gubmundr biskup hafa bebib

málaloka þegar næsti erkibiskup kæmi, og því var hann í Noregi
heil fjögur ár í þetta sinn (1214— 1218). Eptir þóri erkibiskup
kom Guttormr, var hann kosinn 1215, og kom til stóls síns

1216. Hjá honum mun Gubmundr biskup hafa fengib þá álykt-

an, ab hann hafi verib ómaklega rekinn af stóH, og því hefir

hann farib út aptr til stóls síns 1218
,

eins og ekkert hefbi í

skorizt, en þab stób ekki lengi, sem sögurnar segja frá.

í hinum síbari sögum Gubmundar biskups er lángr þáttr um
vibrtal hans vib þóri erkibiskup ,

er þar meb atvikum sagt ab

þeir hafi verib samtíba einn vetr, og jafnframt orbab svo, sem

f)órir hafi verib erkibiskup allan þann tíma sem Gubmundr biskup
var í Noregi (Bisk. s. I, 573— 583). En nú er það víst, ab

þórir erkibiskup andabist 8. August 1214. þessa hefir og sögu-
ritarinn gætt ab nokkru leyti, og fyrir því lætr hann Arnór
Tumason fara utan 1212, og Gubmund biskup 1213; verbr þá
ekkert til fyrirstöbu ab því leyti, ab þeir hefbi verib samtíba

einn vetr {)órir erkibiskup og Gubmundr biskup, en þab er mót-
hverft því sem elzta sagan segir skýlaust, ab Gubmundr ^^var

hinn fyrsta vetr í Vík austr", og því ekki í Nibarósi, en þetta
er og ný styrkíng þess, ab þórir erkibiskup hafi annabhvort

verib daubr ábr en Gubmundr biskup kom til Noregs, eba ab

hann hafi ab minnsta kosti ekki verib á lífi þann vetr sem Gub-
mundr var fyrstan í Noregi ,

eba meb öbrum orbum
,

ab Gub-
mundr hafi komib til Noregs 1214 um sumarib eba haustib.

|)áttrinn um vibtal þóris erkibiskups og Gubmundar ber og Ijós

merki þess ,
ab hann sé j^diktabr" af einhverjum klerki

,
sem

hefir viljab leiba greinilega fyrir sjónir þab sem hann hefir heyrt
eba ímyndab sér um kenníngar og vígslur Gubmundar biskups,

og abrar ástæbur hans
;

er ekkert h'klegra en ab þetta sé sam-
sett á tímum Aubunnar biskups eba eptir skipan hans, um þab
mund sem bein Gubmundar biskups voru tekin úr jörbu (1315),
og dýrkan hans jókst á ný.

Flestir eru samdóma um ab heimfæra þetta bréf þóris erki-

biskups til ársins 1211. Svo er tahb í Gubmundar sögu hinni

elztu, í Sturlúngu og í Annáhim; þannig er og tahb í bréfa-
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registrinu aptan vib sögu Finns biskups, en í sjálfri sögunni

(Hist. Eccl. Island. i, 228) er þab tíbfært til 1212, og því

fylgir Keyser í hinni norsku kirkjusögu (Den norske Kirkes Hi-

storie
I, 335). þetta ætla eg þó ekki vera á nægum ástæbura

^ygg^í ^S ^ygg ^g vafalaust ab 1211 sé hib rétta ártal bréfsins,

og svo heíir einnig Munch í sinni sögu.

þrjár fornar afskriptir af bréfinu eru komnar til vor
,

er

ein í Sturlúngu (A), önnur í mií)sögu Gufemundar biskups (B),

og hin þribja í sögu Gufemundar biskups eptir Arngrím ábóta (C).

A.

þessi afskript bréfsins er tekin eptir hinni ágætu skinnbók af

Sturlúngu 5
sem eg hefi ábr nefnt (sjá Nr. 87 D.) og talib vera

rita?)a hérumbil 1330. Sd skinnbók er, sem ábr er sagt, í safni

Arna Magnússonar, Nr, 122 A.
, og stendr bréfib ritab á bls.

82-83 í skinnbókinni. í útgáfunni af Sturlúngu er þab ritab í

4. ^þætti, kap. 8 (ll, 14—16), og get eg eigi orbamunar þaban

nema ab eins á helztu stöfcum, meb merkinu St. Sama er ab segja

um þá afskript bréfsins, sem finnst í kirkjusögu Finns biskups

(Hist. Eccl. Island. I, 255—257, og er orbamunr þaban merktr F,

þorir ercki biskvp sendir hormvngar orð oc heilræþa^.

amori tvma s[yni] . Sigvrði . orms syni . þorvalldi G[izvrar]

s[yni]. Joni Sigmvndar s[yni]. halli klepp[iarns] sfyni].'^

Snora^* S[tvrlv] s[yni].

Sanligt-* þickir oss. ftt byria bref vart oc eyrinði . af horm-

vng oc hæilræ'bvm . þviat sva sem ver eigvm at fagna yðrvm

fagnaði Sva eigvm mer'' oc atvfagna. yðrvm vfagnaði . [eptir

þvi segir pall postvli . jjGa^^dete cum gaudentibus . et flete cvm

flentibus" ^. fagna þeirra fagnaði er fagnað gera gvþi . En

grati'^ hina er [við] hann gremiaz . En eptir gv'bs orþvm sialfs

i) heilræí)i, St, F.

i) Þorvaldi Snorrasyni, 6. v. F, og St. telr nokkur handrit önnur, sem

svo hafa, 3) Sighvati ok Snorra Sturlusonmn, Sl, F.

4) sannliga, F', sæmiligt, St.

5) raer = vér, er norsk mállýzka, sem kemr fram i hrbfinu.

6) frá [ þviat sýsla vor ok Páll (Pétr, F) postuli skylda (skipa, F) oss

at, Sí, F. 7) gráta, St, F.
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þa gremz sa við gvð . er við hans eyrindreka gremz . þat er

biskvpa oc presta . hann s[agði] sinvm postvlvm . .^qui uos

audit me audit qui uos spernit me spernit." . Sa er yðr hly^ir

hann hly'bir mer . En Sa er yðr fyri litr . hann fyri litr mig .

saumv orð taca til var . þvi at þeir erv vorir* feðr , en vær

þeirra synir . sem propheta segir . [,,Pro patribus nati sunt^

íilii" =\ þa keNing keNvm ver er þeir lærðv^ oss . oc með

[sa^mv a/mbon'' ef ver flitiom vel . með sa^mvm^^ giolldvm er

ver f[lytivm] illa . halæitr er var vanði . ef ver þegiom eða

[hegnvm eigi glæpa . þviat ef ver gerv[m] þaf^. þa er tynd sal

ins synðvga . en gvð hæimtir hana af oss. oc er vlicr kostr.

at falla i nacqvara græmð® við mennina hvegi mattvgir er

þeir erv . eða grimmir . helldr [en gremiaz við gvþ^. En

heþan spvrst hormvligr grimlæikr . oc fatiðr. Gvði. oc ollvm

gvðs logvm gagnstaðhgr er gvþmvndi. biskvpi. er vgitr. ef sa

er voxtr a er margir segia . at vlærðir menn hafa hann fyri

dæmþan. þar sem engi maðr a a honom dom nema pafíN oc

ver af hans henði . oc hann nv settr af sinv biskvps riki . hætt

af morgvm salvm til abyrgða . menn af honom drepnir . oc

noccor prestr i þeirri tolv . En þann vanða a engi at leysa

nema paviN si[a]lfr . ftðrir oc a moti teknir .

Nv er þar comit . at þessor mein verða alldrl með or^-

sendingvm sloct . ver hofom þess freista^ . oc hafa yfir bætr

frestaz oc velldr þvi vansi trvar^^. ofkapp^* oc þralyndi. þeirra

er i illv*^ þralynðaz . En þa er vær læitom við at ransaka

hvaþan þessar sacir risa . eða. hverir með kapp læita við .

helldr at næra þessi mein en slocva . þa visa svmir sokom i

eiN stað . svmir i annan . Oc síam ver fyri þvi ecki annat

helldr^"* í þessv mali . en. biskvp . sæki a [vorn] fvnd . oc þeir

með honom er her ero anefndir.

þat bioðvm^ ^ ver [oc vndir lyðni*
^
gvði til þacka

^
^. heilagri

cristni til frelsis. synðvm yðrvm til la/'snar. oc ollvm landz

lyþ til þvrptar . at þer sækit at svmri a varn fvnð . En mer

i) þannig skinnb. 2) tibi, b. v. St. 3) frá
[

fallih úr í F.

*) letu, Sí, F. 5) frá [
sönniim umbunum, F. 0) sönnum, F.

7) frá [
heftum ei glæpa þeirra er gjör vitum, F. s) grimd, St, F.

9) frá [ fallií) úr í F. 10) sumra, St. 11) ofskap, St.

12) öllu, St. 13) heilt, St. 14) bo(&um, St.

ts) frá [ y(br til i hlýí)ni, St, le) frá [ ok y^r í hlýibni vih guí), F,



364 BRÉF ÞÓRIS ERKIBISKUPS. 1211.

skolvm alla stvnd a leggia. at vsæt falli. Sattrisi. salor hialp-

iz . oc lang æR friþr standi i þessv lanði . [Ef þetta rað er

æigi fyri liðit^.

En þer. arnor oc a^þrom þeim er þv hefir yfir [gvðs æigv

oc biskvps2 setta . þa bioðvm vær þeim af gvðs alfv fastliga

i lyðni at þer fait honom [af staðarins eign sva mikit goz-K

ftt hann megi sæmiliga vtan fara. oc hvarki kenni hann neisv

i vtan ferð ne aptr hvarfi. En ef þer afrækiz^ þetta vart boð.

þa vitiþ þat fyri vist at yðvarr vandi skal. avkaz marfalliga.''

B.

Eptir mibsögu Gubmundar biskups, sem ritub er á skinnbók

í safni Arna Magnússonar Nr. 657. C. í 4to, bls. 73—74. Bókin

mun vera ritub um 1350 (sbr. Nr. 87 B. hér fyrir framan
, bls.

323). Eptir þessari skinnbók er bréfib prentab í Biskupasögum

I,
571—573.

forer erkibiskvp sender hormvngar or'b ok heilræða .

Ar[nore] . t[uma] s[yni] . ok S[igvrði] or[ms] s[yni) . þorvalldi

gizsvrar syni . Joni Sigmvndar syni . halU kleppi[arns] . syni.

SnoRa stvllv syni.

sanligt þicker oss at byria vart eyrendi af hormvng ok

heilræ()vm þviat sva sem ver eigvm at fagna yðrvm fagnaði,

sva eigv ver at ofagna ok yðrvm ofagna"bi þviat sysla vor

ok petr^ postvli skylldar oss ^^Ga^dere ciim gaudentibus et

flere cum flentibus" . fagna þeirra fagna'bi er fagna'b gera

gv'bi en grata hína er grimaz við [hann] . Cn epter gvbs or'bvm

grimaz sa vi^ hann er vi'b hans eyrendreka grimiz þat er vi^

i)
= fyrir liti^. — Frá [ Til langra meina man standa, eptir jþví er

gub kennir oss, ef þetta ráí) er fyrirliti^, St, F.

2) frá [ gnhs eign ok biskupsstól, St, F.

3) frá [ sva mikit af sta(fearins fé, St, F.

4) afrækit, Sí, F. 5)
^ margfaldliga.

6) [tannig skinnbókin, en réttara er sem A hefir: Páll postuli.
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biskvpa okpresta. [hann petvr postvli seger sva i siavrn pisli'.

^^Qui vos a^dit me a'dit et qui vos spernit me spernit"^. hverr

er y'br heyrir mig heyrir hann hverr er y"br hafnar mer hafnar

hann". par sarmv or^ koma til'^ vor þviat þeir vorv vorir feðr

en ver þeirra synir sem spamaðrinn segir: "fratribvs(!) tvis

nati sunt tibi filij." þa kenning kennv ver at þeir letv oss

mec) somv aminni[n]g lærða ef ver ílytivm vel me^ sa^nnvm

rokvm giolldvm ok ef ver flytivm illa. þa er voR haar hætligr

ef ver þegivm ok hefNvm eigi glæpa . þviat ef þat gerv ver þa
er tynd sal þess ens syndvga . en gv() heimter hana af oss ok

er olickr kostr at falla i nockvra grimd vi'b menn hversv matt-

vger sem þeir er[vj . e^a har^er . helldr en grimaz við gvð .

En he'ban spyrzt hormvligr grimleikr ok fati'br . Gvði ok ollvm

gvðs logvm . er G[vðmvndi] biskvp|i] er vgtr ef sa voxtr er a

sem menn segia at olærber menn hafi hann fyri dæmdan þar

sem eingi raaðr a a honvm dom nema pafinn^ ok ver af hans

hendi ok er hann nv settr af sinv biskvp Kiki . hætt morgvm
salvm til abyr^ar . menn af honvm tekner ok nockvrir prestar

af þeirra tolv . Cn þenna vanða ma eingi leysa nema pafinn^

sialfr . nv er þar komit at þessi mein ver'ba alidri með or^-

sendingvm sloct . Vær hofvm þess freistat . en yfir bætr hafa

frestaz ok velldr þvi va[n]si trvar ok kapp þeirra er j illv

þralyndaz . eíi þa er ver leitvm vi'b at ransaka hva'ban þessar

saker risa . eða hverrer með kappi leita við vm at næra þessi

mein helldr eii slokva . þa visa svmer sokvm i ein[n] stac) .

Cn svmer í annan ok siam ver ecki annac) heillt rab iþessv

mali en biskvp sæki avorN fvnd ok þeir menn'* með honvm

er her erv anefnder þat bio'bvm ver ok y^r i hly^ni gv()i til

þacka heilagri kristni til frelsis syndvm y'brvm til la^snar ok

ollvm landz ly'b til þvrftar at þer sækit at svmri avorn fvnd.

Cn nv skvlv ver alla stvnd aleggia at osætt falli en sætt efliz .

salvr hialpiz ok langær fri^r standi i þessv landi . en oss vg[g]er

i) hér hejir ritaranum skjátlazt i ritningunum ', frá f á aJ' lesa eins

r A hefir : hann sag^i sínum postulum.

2) spernid ne spernid, afbakai) i skb.

3) hans, b. v. skb., en par er dregi<T í strik og á ekki a& lesa.

4) pp (papa), skinnb. 5) pp (papa), skinnb.

«) a, 6. V. skb.y en dregiiy i strik.
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at til langra meina standi . epter þvi sem oss kenner' hvgbo^

ef þetta ra'b er fyri liti'b . En þer Ar[norr] [ok] þeim ^'brvm er

þv hefir yfir gvðs eigv ok biskvp stol setta þa bio'bvm ver

þeim fastliga ihly^ni af gvðs halfv at þer fait honvm af sta'b-

arins eign sva mikit at hann megi sæniliga- vtan fara ok

hvarki kenni hann hneisv i vtan fer^ ne aptr hvarfi . eíi ef þer

afrækis þetta vort eyreyndi þa vitið þat vist at y'bvar vandi

mvn a^kaz marfaUighga"*.

C.

þessi afskript bréfsins er eptir sögu Gubmundar biskups,

þeirri er Arngrímr ábóti á þíngeyrum samdi. Arngrímr þessi var

vígbr til ábóta á þíngeyrum eptir Stephan, á Laurentiusmessu 10.

August 1351, er þá bar á mibvikudag. Hann var í miklum metum

hjá hinum æbri raönnum fyrir lærdóm sinn
, og því setti Ormr

biskup Asláksson hann til officiahs í sinn stab þegar hann fór

utan 1354, en mannorb hans hefir án efa verib í lakasta lagi, því

þrem árum síbar (1357) afsögbu prestar í Hóla biskupsdæmi ab

hlýbnast honum, jJdví hann var borinn hinum Ijótustum málum", var

þá tekib af honum officialis-embætti á prestastefnu í Skagafirbi,

og svo ábótadæmi
,

en hann kvabst sjálfr leggja nibr embætti

þessi, því hann kvabst hafa gjört þab heit, ab gánga undir prédik-

ara hfnab og fara í klaustr í Björgvin , og afsala sér alla tign

og upphefb. Tók þá þorsteinn prestr Hallsson vib officiaHs-stÖrf-

um. En árib eptir settu þeir Eyjólfr prestr Brandsson og bróbir

Eysteinn, er sendir voru til ab rannsaka kirkjustjórnina á íslandi,

Arngríni aptr í ábótastétt (1358), og gáfu engan gaum ab ófrægb

þeirri sem á honum lá,
né ab heiti því er hann þóttist gjört hafa,

enda var hann þá ekki ákafr ab enda heitib. Eptir þetta mun

hann hafa haldib ábótastétt á þíngeyrum til daubadags (13. Oktbr.

1362) , og hefir hann ritab sögu Gubmundar biskups hklega til

þess ab bæta fyrir sálu sinni, ab dæmum margra annara á páfa-

öldunum.

i) tvískrifab í skb. 2) sæmliga, Bisk. s. (sæmiliga?).

.1) liklega einúngis litviUa, fyrir marfalliga (^= margfalcUiga).
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Sögu Gubmiindar biskups eptir bróbur Arngrím höfum vér

enn á nierkilegri skinnbók frá hans dögum ,
sem er í bókasafni

Svíakonúngs í Stokkhólmi (Nr. 5 í FoL), og er komin þangab

h'klega ab norban, nálægt mibri 17du öld. Fremst í bókinni eru

tvær biskupa myndir, og er önnur ab ölhnn h'kindum mynd Guí)-

mundar biskups. þar eptir kemr fyrst saga hans
, þar eptir Jóns

saga Hólabiskups Ögmundarsonar ,
hins helga ; þá biskupa tal og

ábóta, þarnæst þorláks saga og seinast Játvarbar saga hins helga,

Engla konúngs; bókin er alls 71 blab
, og tekr Gubmundar saga

meb drápu Arngríms aptanvib yfir 46 blöb, eba meir en helmíng

bókarinnar. þessi bók er vandlega ritub
,

meb fyrirsögnum meí)

raufeu letri og upphafsstöfum meb ymsum htum
,

er hún í stóru

fjögra blaba broti meb tveim dálkum á blabsíbu og 40 línum venju-

lega á dálkinum (Biskupas. i, Formál. bls. XXIX—XXX). Bréf

þóris erkibiskups er þar á 91—93. dálki, Ekki þori eg ab gjöra

mikib úr, þó bréfib sé hér Öbruvís orbab en í hinum öbrum bók-

unum, og þykir mér þab helzt ætlanda, ab bróbir Arngrímr eigi

sjálfr þær breytíngar á orbfæri bréfsins, sem hér eru.

bref herra þoris erkibiskvps^

J>orir meðr gvðs miskvnn erkibiskvp j niðar ósi sendir

arnori tumasyni . Sigvrði orms syni . þorualkli Gizurar syni

Snorra sturlu syni . ok auðrum þeim sem for menn erv kirki-

vnnar meín giorða norþan hmdz þa kueðiu at hneigia fra iliu

ok gera gott.

Su haurmungar framferð er af yðr flytz fyri sannorða

menn angrar hiarta ucúrt ok oi eGiar at ver hefim með hrygðar

orðum heil ræði voir til yðuar þui at sua sem postulin

lærir at hafa glaum með goðum monnum sua ervm ver skylUl-

vgir af hirðiligri sam piníng^ at syta með sytaundum en sakir

þess at frægðin flytr os eigi fagna'bar efni eyrvm ucúrum þat

er yðr heyrir til grætr mær ok móðir almennilig kristni ok ver

i) fyrirsögn mei) rau&U) en þetta stendr á spáziu mey hendi frá 17.

Uld: 47. Bref Þorers Erkebiskupz til Snorra Sturlusonar . pessi hönd hefir

sett tölur vi(T kapílula sögunnar og telr hér 47. kap.y en skiptir sögunni

alls í 91 kap. meií' drápu Arngrims. i) sam á spáziu.
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með moður uaiRi af þeirri grímd ok cógang er þer gerit henne

ok liennar formonnum með beid vhlyðní við æzta hirði er sua

talaði til postulanna ok þeirra laugHgra leytis manna . Hueu

er yðr heyrir . heyrir mík ok hveu yðr hafnar hafnar mík .

þessi uárs drottins orð postulum gefin i fyrstu liba fram til

uár er skipumz þott . uuerðugir firir erfð ok hiorð almáttigs

guðs þuiat ver segiumz þeirra synir sem prophetinn ucúttar ef

ver ueítum gvðs kristni þa kenning er þeir selldu oss ok

taukvm Hka aumbun sem þeir toku ef ver Ukivmz þeim j cá-

stundan ok eínaur^ gnb spialligra boðorða en ef ver faullum

j ieti svefn leigv manzíns með hirðv leysu hiarðarinnar taupum
ver hirðis nafni ok kynferði postulanna. þar me'b oss sialfa

ok sŒilir vfíira vndir maíia er ver ættím að lífga me"b allri

kunastu þviat þenna aivinning krefr heosti konungr framau

aullum fiar hkU af vóiui air menning . þvi stæði yðr uel at

virða huersv ver skylldumz af striðv laganna at hoða gleópi

vaiía vndir manna . þviat ef ver vanrækivm þeirra hf er þat

ucÚr dauði . Nv þott ver hnöGvím ok gangím veu en vera

skylldi eða j mót aullum setningum ok seálfum ncútturv laug-

unum at límr af dæmi höfuðit sinni sæmd . huac) undrandi

dirfðar vær heyrum með yðr geraz at þer hafit dæmt til ut-

legðar fauður yðuarn en elskuhgan broður ucarn heiia Guðmund

hola biskup en huersu ybuart rasanda forz er laugunum fiarlægt

lysiz j þeim orðum at ifir biskupin er eínkis mannz dómr oci j'arð-

riki . utan heua pafans ok ucau af hans calfu . Her fyri veri

yðr huglei'banda þo siðla se j huersu hcatt forað ok greypiligan

glæp þer hafit steypt yðrum sailum fyri biskupsins utlegðar

dóm presta drap ok klerka ok fleiri annaua undir kirkiunnar

vernd . fyri þessar vheofur ok aðrar her iigreíndar at sinni er

þer hafit
j

fallið
j
sua fordæmliga guðs reiði at yðr má engi

leysa eða upp reisa utan heua pauinn. Ver hofum profat at

lína þessi mein með amíningar orðum ok verpz j uínd þuiat

uandræði vaxa ok groðsamlig orð gera með yðr ecki frio skili-

um ver at þat leiðir af langri vlyðzkv ok ofbelldis fullum illuilia

yðuars landz skapar.

Nv sakir þess at ver höfvm leítað huerr upprais gangi

rikazt sua udandra uesallda fleiri en fram lútr yðuarr illvili

mot kirkiunni flytz oss þar af nöckvð ymislíkt . Seam ver eigi
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annat likara kristni giiðs tii naiða en allr yðuarr ai skilnaðr

af huoRalueGiu iialfu komi fyri oss þvi bioðvm ver yðr aullum

fyR nefndum af þvi guðs ualldi sem ver haulldum synðum

yðrum til lausnar kirkiunni til frelsis ok aullum landz lyð til

eiginligs friðar at þer komið oi uarn fvnd forfalla laust sem

fyrst megi þer siþan skip ganga ok sakir þess at ver höfum

kallat biskupinn eigi siðr bioðvm ver þer arnorr vndir banðz

uiðrlaugu at þu ueitir biskupinum liðugan gang til stols síns

þar með alian kost at kirkiunnar naíö sva uilium ver ok bioð-

um undir saumu striðu at hann ok hans föruneyti hafi sua sæmi-

hgan kost af kirkiunni frara ok aptr með hennar eyrindi

at hann megi uel fara huar sem hann vill vera.

Nv ef þer þveriz enn móti þessum uórum ueg skuium

ver hug ai leGia sem skylldan byðr at koma mót yðr skipiz

þer ok uel uið skylldumz ver ok þui framaR at gera yðrum

mcnla greínum huað gott er ver megum þuiat mcúttvgr er guð

at reisa sonu habrahoiras upp af steínum.

97. [sumarið 1211].

Máldagi Álptamýrar kirkju í Arnarfirði, [sem Páll biskup Jóns-

son setti].

Eptir máldagabókinni í safni Steingríms biskups í stipts-

bókhlöbunni í Reykjavík D 12
,

bl. 63 (sbr. Nr. 24 og 55 hér

ab framan).

þessi máldagi er svo forn, ab hann veríir varla talinn ýngri
en fm tíma Páls biskups Jónssonar, og er þá sennilegast ab

heimfæra hann til þess árs
, þegar Páll biskup fór yfir Vestfirí)-

ínga fjórbúng; en þetta var árib 1211, svo sem segir í sögu
hans (Páls biskups saga kap. 17; Bisk. s. I, 141). I þessari
ferb tók hann banasótt, og komst naubulega til Hítardals, þar
lá hann nálega fjórar vikur, og komst heim í Skálholt þrem
nóttum fyrir Símonsmessu (25. Oktbr.). þó reis hann aptr úr

rekkju og las messu seinast á allraheilagra messu dag (1. Novbr.),
en nokkrum dögum seinna sló honuni nibr aptr, og andabist hann
í Skálholti 29. Novbr. 1211.

Múldaginn feUr eiginlega í tvennt, eba í tvo kafla, og er

þó ekki ab sjá á þeim mikinn aldrs mun. Sá er einúngis munr-
inn

,
ab hin seinasta grein máldagans virbist hafa verib borin í

lögréttu sorílagi, eptir því sem fyrir skipab er í Kristinrétti þor-

I)ipl. Isl. I. B. 24
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láks og Ketils 13, kap. (Thorkel. bls. 58; Fins. Grág. kap. 4,
bls. 18), og cr mælt svo fyrir í þeirri grein máldagans, ab prestr

og djákn skuli vera heimilisfastir á Alptamýri, en ábr er ein-

úngis gjört ráb fyrir ab prestr sé þar innanþínga. Á bábum

greinunum máldagans má sjá, ab Álptamýri heíir þá verib bónda-

eign og bóndabýli þegar máldaginn var gjörbr, og þab var

jörbin 1230 og enn síban (Sturl. 7, 4; lil, 11).

XJm þá menn, sem nefndir eru í máldaganum, vitum vér

ekki ab segja neitt meb vissu. Af því^ ab nefnd eru saman
karl og kona: Steingrímr. J)uríbr.| Kár. Yngilldr.| Högni prestr

og Cecilia|, gæti mönnum dottií) í hug.^ab hér væri nefnd þrenn

hjón, sem hefbi lagt til kirkjunnar á Alptamýri, og þá líklega

búib þar eba þar í grennd vib á síbara hluta tólftu aldar, eba hér-

umbil samtíba þorláki biskupi hinum helga. En vér finnum einnig
flestöU nöfn þessi á fyrra hluta þrettándu aldar í Arnarfirbi og

Dýrafirbi ,
enda þótt vér ekki þarfyrir gctum sagt meb vissu,

hvort þab sé hendíng ein eba ekki
,
eba þab sé abrir menn úr

sömu ættum. Eg skal þó geta nokkurra þeirra: Steingrímr
Olafsson hét heimamabr Rafns Sveinbjarnarsonar á Eyri (Rafns-

eyri) ;
hann kvab Andreas drápu fyrir Rafn þá nótt sem Rafn

lifbi seinasta (f 4. Marts 1213; Rafns s. kap. 19: Bisk. s.
l,

672; Sturl. 4, 17: ll, 33); þó Steingrímr væri heimamabr

meb Rafni þarf þab ekki ab vekja neinn grun um
,

ab hann

væri ekki frjálsborinn mabr eba af góbum ættum, því vér finnum

opt um þessar mundir, ab göfugra manna synir eba frændr voru

heimamenn hjá göfgum frændum sínum. — þuríbr hét dóttir

Rafns á Eyri ; bóndi hénnar, Helgi Sveinsson, féll á Örlygstöbum
1238, og sonr hennar Guttormr bjó í Lokinhömrum í Áipta-

mýrar sókn 1242 (Sturl. 7, 4: iil, 11). — Kár múnkr Geir-

mundarson var forgaungumabr ab sættarfundi
, þeim er haldinn

var ab þíngeyri í Dýrafirbi 1213, eptir víg Rafns ú Eyri (Sturl.

4, 18: II, 35); hefir hann þá án efa verib gamall, því sonr

hans Eyjólfr Kársson féll í Grímsey 1222 meb Gubmundi bisk-

upi Arasyni, og var hann þá roskinn mabr. Eyjólfr átti Herdísi,
dóttur Rafns Sveinbjarnarsonar ,

en Kár múnkr átti Arnleifu,
dóttur Jóns Húnraubarsonar af Húnraublínga ætt fyrir norban í

Húnavatnsþíngi, og kemr hann því einnig vib skrár í því hérabi.— Yngvildr hét dóttir Arons Bárbar sonar hins svarta, af

Seldæla ætt, og mun hún hafa verib í Arnarfirbi
;
hún var jafn-

liba í ætt vib Rafn á Eyri, og líklega á aldr vib hann; hefir

hún þá án efa verib roskin kona 1211. — Högna prests finn-

um vér hvergi getib, svo ab heimfært verbi til þessarar skrár.— Cecilia hét dóttir Gubmundar Sigurbarsonar; hana átti

Bárbr J>orkelsson á Söndum í Dýrafirbi, sem bjó þar 1242

(Sturl. 7, 4:
lll, 11). Vér sjáum því á þessu, ab flest af nöfn-

um þeim, sem í máldaganum standa, hafa verib til í ættum ú

VestQörbum á þeim tímum sem hér koma til greina, og geta
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jafnvel þessir menn allir sem hér voru nefndir verií) þeir hinir

sömu sem máldaginn getr um. pó er ekki þarfyrir eptir minni

ætlan ástæ&a til ab gjöra máldagann ýngri en hér er sett, því

væri hann þaí), þá mundi varla bregíiast ab getib væri annab-

hvort Bjarna Sverrissonar
,
sem Sturla Sighvatsson kiigabi til ab

selja landi?) á Álptamýri 1230 (Sturl. 5, 11: II, 123), eba

Odds Olasonar, sem þá keypti landib ab Bjarna. Væri aptr á

móti máldaginn settr fyr, svo sem á tíma þorláks biskups hins

helga, til ársins 1182, þegar þorlákr fór um Vestfirbínga fjórb-

úng, þá væri ab vísu orbfæri máldagans alls ekki á móti því,

heldr öllu fremr meb
,

en nöfn þessi sem hér eru talin gæti þá
alls ekki átt vib sökum tímans

, og virbist þab þó varla vera

hendíng ein
,

ab nöfnin flest geta meb fuUum h'kindum heim-

færzt til þess tíma sem hér er settr.

Alfta myre.
Sa er maldage kirkio þeirrar er stendr \estr a alfta myre .

er helgoþ er mario moþor vars drottens . [oc] Joane baptista .

|>ar ero til gefnar atta tiger hundrat alna . þau fe liggia

þar heima . en stapadals land allt liggr þar til kirkio .

[Su er afvlnna af]^ fe þvi . at þar scal af giallda atian

alner vaþmals oc gefa þurfamonnom a hverio hauste . oc skipta

meþ annare tiund .

En sva scal kirkio varþveita . at þar scal messo syngia

hvern helgan dag . oc iafnskuld^ op alþinge sem þess a miUe .

þar scal messo syngia a!la leyfisdaga . þa er meþ meira hallde

ero oc hvern dag oy langafosto . þa er-^ messa er tiH gior.

oc sva imbrodaga alla . syngia þria daga messo j viko hverre .

a mille drottins daga . nema prestr eige heiman farar or þing-

om sinom.

Prestr scal minnasc . j hverre messo er hann syngr at

Mario kirkio . þeirra manna allra . er sin auþæfe hafa lagt til

þeirra[r] kirkio . nefna til einkum Steingrim . þoriþe . Kar .

Yngilldi . Hogna prest oc Cecilio . oc renna hug sinom op

eyba í D 12.

2) iafnkuld, l) 12; i frumritinu hefir sk verií)- dregiiT i eina stafs-

tnynd, svo sem stökusinmim sést í afgömlum skrám, og hafa menn si(í-ar

lesif paif sem eilt k.

») og, D 12. 4) er, b. \>. D 12,

2V
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alla þa menn . er sina olnioso hafa þangat lagt . Scal buande

lata lysa kirkio fra mario messo inne fyrre . hveria nott . oc

allt til philippus messo' .

En sia maldage er nu hafþr j logretto.

prestr oc diacn scal vera heimilis fastr a Altamyre . oc

lata skómmom^ missa oto songvar . oc oracio^^ skryþesc^ opt

j messom oc varþveitiþ vel kirkio . goþer broþr^^. oc gorit sva

fyrir guþs saker.

98. [1217]. á alþíngi.

AlÞíngislög í krislnum rétti um lögföstur, um hjúskap og

um ómegð.

fjegar Páll biskup Jónsson andabist í Skálholti, 29. Novbr.

1211, var biskupslaust um vetrinn til alþíngis. pi var valinn

Teitr Bessason
,

sem áfer var getib, sumarib 1212 ú alþíngi,

sonr Bessa Halldórssonar og Halldóru
,

dóttur Gizurar Hallssonar

lögsögumanns. Teitr biskupsefni mun þá hafa verib í Skálholti

um vetrinn
5

en sumarib eptir fór hann utan (1213), og meb
honum þorvaldr í Hruna, móburbróbir hans (eba eiginlega : hálf-

bróbir móbur hans
,

SturL 3,5: I, 205) ;
en Magnús prestr

Gizurarson í Bræbratúngu, annar háifbróbir móbur hans, tók þá
vib rábum í Skálholti og fór þángab. Um vetrinn eptir andab-

ist Teitr biskupsefni í Noregi, og varb ekki vígfer, en þorvaldr
kom út um sumarib eptir. þab sumar var þá enn enginn

biskup kosinn
, og hélt Magnús prestr rábunum ;

en á alþíngi

1215 var Magnús prestr kosinn til biskups, og fór utan til

vígslu samsumars. f)ess var úbr getib, ab þórir erkibiskup
Gubmundarson var andabr 8. August 1214; var þá kosinn til

erkibiskups í hans stab Guttormr
, og mun hafa farib til Hóms

þá um haustib, En árinu ábr, 19. April 1213, hafbi Innocen-

tius páfi hinn þribi stefnt öllum erkibiskupum og þar ab auki

ábótum, príorum og prelátum úr hinum nálægari löndum, til

ah-nenns kirkiuþíngs í Kómaborg, er átti ab hefjast 1. Novbr.

1215. þegar Guttormr erkibiskup var vígbr ,
mun púfinn ekki

hafa viljab gefa honum heimfarar leyfi fjr en kirkjuþínginu
væri lokib, en |)ab stób 11—30. Novbr. 1215, og er þab kallab

hib fjórba kirkjuþíng í Lateran
;

mun þá Guttormr erkibiskup
hafa verib þar nálægr. þíng þetta var nijög fjöhnennt. Jiar

voru 71 höfubbiskupar og erkibiskupar, 412 biskupar, fleiri

í)
= frú 15. Aug. um haust til 1. Mai á vor. 2)kömö (

= skummom), D 12,

3) likist mest bracna í D 12, oracio (= oratio) p. e. bœn i messu,

4) krijdizt, D 12. 0) brodur, D 12.
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en 800 ábótar og príorar, og þarabauki fjöldi seiidiboba frá

erkibiskupum , biskupum , prelátum og sömuleibis frá konúngura

og öbrum liöfðíngjum. Hin helzta fyrirætlan páfans var ab

ávinna alla kristna menn til ab hafa samtök ab frelsa Jórsalaland

frá yfirrábum Serkja; en margar ályktanir voru þar einnig
samdar um trúarlærdóma

, kirkjusibu og hjúskaparreglur. þar
var áskorab um þrenníngarlærdóminn fastara en ábr var; þar
var úkvebib í trúarjátníngu ,

ab braub og vín breyttist í kvöld-

máltíðar-sakramentinu í Krists sannarlegan h'kama og blób ; þar
var bannaí) ab geyma í kirkjum veraldlega fjármuni ; skipab
var ab geyma vandlega undir lás heilagt vibsmjör og gubs
líkama ;

enn var |)ab og skipab ölkim kristnum mönnum
,

ab

taka skriptir og gánga til altaris ab minnsta kosti á páskum ár

hvert. Um hjónabönd var þab ákvebib, aukannars, ab héban af

mætti byggja hjúskap í fjórba hb, þar sem ábr hafbi verib fullt

bann vib ab byggja hjúskap nánara en ab fimta. þessara greina
er hér getib vegna þess, ab þær koma síbar fram í kirkjulögum

og skipunum biskupaáíslandi, og hin síbasta þeirra, um kvonfaung-

in, er lögtekin á Islandi í nýmæh því sem hér fylgir eptir.

IJm vorib 1216 mun Guttormr erkibiskup hafa komib heim

til stóls síns, en skömmu síbar vígbi hann Magnús Gizur-

arson til biskups ab Skálholti, og fór hann út til íshmds sam-

sumars. Arib eptir á alþíngi mun Magnús biskup hafa borib

upp nýmæU þab sem hér fylgir eptir, og höfum vér þab því
til sönnunar: 1) ab sú grein í því, sem snertir kvonfaung
manna

,
er samkvæm því sem ákvebib var á kirkjuþínginu í

Lateran 1215, og er þab óefab, ab þá ákvörbun hafi Guttormr

erkibiskup haft meb sér til Noregs , og Magnús biskup til ís-

lands (en Gubmundr Hólabiskup var um þetta skeib í Noregi,
sem ábr var getib) ; 2) er getib beggja síbari atribanna í ný-r

mæh þessu í annálum vorum meb þessum orbum : ''Færb frænd-

semi og ómegb í lögum'' , og setja allflestir
, og einmitt alhr

hinir beztu annálarnir þab vib ár 1217. Til þess hins sama
mibar þab, sem tahb er í annáhmi í Gubmundar biskups sögu
hinni elztu (Bisk. s. I, 507), þar sem segir : "Férb fréndseme

ok úmegb" ; 3) stendr í nýmæH þessu sjálfu, svo sem |)ab er

orbab í Konúngsbókinni, ab þab se g.jört „þá er Magnús Gizor-

arsun var byskup orbinn"
; þab er óefab svo ab skilja, ab þab

var lögtekib skömmu eptir ab hann var orbinn biskup.

Lög þessi eru tekin hér eptir tveim hinum elztu handritum

sem nú eru til af Grágás: Konúngsbókinni eba Skálholtsbókinni

í bókasafni konúngsins (J) og Stabarhólsbókinni í safui Arna

Magnússonar (B).

þegar vér þarnæst skobum efnib í lagabobinu, þá finnum

vér þar þrjú atribi
,
sem abgreina þarf. Er hib fyrsta um

föstur; annab um hjúskaparleyfi og hib þribja um ómegb.
1. Hib fyrsta atribib, um föstur, er ekki nefnt í

annálum, þar sem þessa lagabobs er getib; mætti mönnum
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því hugsast, ab þessi grein væri nýmæli 'sérílagi. þetta getum
vér nú ekki ákvebib eptir skýrslum þeim sem í höndum eru, en

hitt sjáum vér meb rökum, aí) lagabob þetta muni vera komib í

gildi nálægt þeim tíma sem hér er um ab ræba. þab er auíi-

sætt á því, ab þegar vér berum saman Konúngsbókina og Staí)-

arhólsbók, eba Kristinrétt þorláks og Ketils, eptir því sem báí)ar

hafa, þá sjáum vér, ab í Konúngsbók er þetta nýmæli ekki komib
inn í Kristinréttinn

,
heldr er þar skipaö fyrir einsog verib hefir

ábr en nvmæhb var gefib; en í Stabarhólsbókinni eru reglur

þær sem hér eru skipabar settar inn í Kristinréttinn á þeim
stöbum sem þær þóttu vib eiga, og er þab Ijósast ab sýna hversu

bábar bækrnar orba, til ab fá greinilega hugmynd um, hversu

menn hafi breytt smásaman lögbókum sínum í fornöld, eptir því
sem lögin breyttust; er þetta mjög eptirtektar vert, vegna þess
oss gefst svo mjög sjaldan færi á ab rekja nákvæmlega þær
breytíngar sem á eru orbnar

, og sýna þær í sjálfum uppruna
sínum. Ilér tökum vér því heila grein, fyrst eptir Konúngs-
bókinni og þar næst eptir Stabarhólsbók, svoab augljóst verbi

hversu þær eru orbrétt samhljóba, nema þar sem hin síbari setr

inn reglur þær sem hér eru settar í nýmæli Magnús biskups.

KONÚNGSBÓK

(bls. 12^ Fins. Grág. i, 29).

Ef berr á aNan dag vikv . eþa

iN. III. igangdogvm. philippvs

messv oc iacobs . eþa crucis

meso . eþa kirkiv dag . oc er

rett at eta tvi mgllt oc eigi

kiot.

Ef berr a miðvikv dag igang-

dogvm messv dagana . oc scal

fasta sem aþr.

En . V. dagr vikv i gangdog-
vm er vppstigningar dagr . haN

scolom ver hallda sem pascha

dag.

Fra pascha deginum fvrsta.

scolo vera vikvr . vii . tii drottins

dags ihvita dogvm . þar er vika

heil a milhim oc gangdaga vikv .

Lavgar dag fvr huita daga

er raoNvm skylt at fasta dag

fostv

Staðarhólsbók

(bls. 14«. sbr. Kristinr. þorl. og
Ket. Thorkel. útg. bls. 102).

Ef bcR a annan dag uico .

eða enn þriðia i gagndogom.

Philippus CDesso oc Jacobus

eða Crucis CDesso . eða kirkio

dag. oc er rett at eta þa tvi-

mælt. en eigi slátr.

La^g scyllt er at fasta

dag oc nott fvr upstign-

ingar dag.
Hinn .ví« dag igagn d^gom

er upstigningar dag[r]. hann

skulo ver halida sem pascha

dag.

Fra pascha deginum fvrsta

skulo vera vicvr vii . til drottins

dags ihuita dogum . þar er vika

heil a mille oc gagn daga viko .

fuátt dag firir huita daga
er monnum scyllt at fasta dag
oc nótt
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KONÚNGSBÓK

(bls. 14«.Fins. Grág.i, 32—33).

Langa fostv eigvm ver at

hallda . þat erv . vii . vicvr . drott-

ins dag þaN scolo ver ganga i

fostv. sem vpp er sagt a þingvm

oc a leiþvm. fa er maþr gengr

ifostv. þa scal eta kiot fvr

miþia nott. eN þa scal eigi eta

kiot. a þeim vikvm .vii. fvr

eN sol reNr a fioll pascha dag.

ANan dag vikv iN fvrsta i

langa fostv . oc iN . iii . er rett

at hafa tvi mglt. oc eigi kiot.

eN alla daga aþra þaþan fra.

til pascha nema drottins daga

þa scal fasta.

XI. erv ngtr þc^r . er log-

skylldar erv at fasta i langa

fostv. Fostvnotr .vii. oc miþ-

\'icv nott in fvrsta . oc in efsta .

oc miþvicv nott i ymbro dogvm .

oc þvátt n^tt.

Jola fostv eigvm ver at hallda .

ver scolom taka til [annan dag

vikv^. at varnavið kiotvi. þax
er droltins dagar verþa . iii .

á millvm oc iola. dags ins

fvrsta . þa scal eigi eta kiot

a þeirri stvndv. nema drottins

daga oc messv daga logtekna .

Fostv daga eigvm ver at

fasta i iola fostv. oc n§ternar.

oc iN n^sta dag iolvm fvr .

dag fostv . oc fvr ín . xiii . dag.

Staðarhólsbók

(bls. 15«»^'-sbr. Krr. þorláks og
Ket. Thorkel. útg. 122—126).

Langa fa^sto eigo ver at hallda .

þat ero vii. vicvr. Drottins dag

þan skvlo ver ganga ifpsto sem

up er sagt a þingi eða aleiðum .

þaermaðrgengr ifpsto. oc skal

hann etið hafa kipt fvr miðia

nótt. Cn þascal eigi eta kiot a

þeim .VII. vikum fya en sol

rennr afigll pasca dag.

annan dag viko hinn fvrsta

ilanga fgsto oc ín þriðia er

rétt at hava tui mælt oc eigi

kiot. En alla daga þaðan fra

til pascha nema drottins daga .

þa scal fasta.

CDiðviko nætr allar oc

fosto nætr allar er Ipg-

scylldt at fasta um la'nga

fosto . oc þ vatt [nott] i

imbro dpgum .

lola fosto eigum ver at halda .

ver skulum taka til annan dag

viko at varna við kiotve . þann
er drottins dagar ero .iii. a

millum oc iola dags ens fvrsta .

þa scal eigi eta kiot aþeirre

stundo. nema drottins daga oc

messo daga . Ipgtekna.

Fæsto daga eigo ver at fasta

i iola fgsto oc næltrnar . oc enn

næsta dag iolum fvr . o c iola

nótt. oc fvr hinn .xiiH« dag.

scolum ver fasta vm dagix .

i) frá [ yfir líniinni meí) sömu hendi.
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Ef vér nú berum saman hvorttveggja, ]m sjáum ver í Kon-

úngsbókinni hversu hinum eldri reglum hefir verib hdttab
,

ab

minnsta kosti þeim sem verib hafa fyrir 1217
,
en í Stabarhóls-

bók má sjá, 'db þar er komin á sú breytíng sem hér er skipub
um fóstuhald

, og búib ab setja hana inn í Kristinrétt, má þar

rekja rétt scrhvert atribi : 1, um föstu á jólanótt; henni er

beint bætt inní. — 2, um páskanótt ; þar verbr ekki sýndr neinn

munr ú regUmum. — 3, um uppstigníngardags nótt er bætt
í,

og sömuleibis: — 4, um hvítasunnu nótt, svo ab þar sem áí)r

var skipub dagfasta laugardaginn fyrir hvítasunnu
, þá er hér

skipab ab fasta dag og nótt. — 5, um mibvikunætr á lángafdstu

sjáum vér ab hin eldri regla hefir verib sú, ab fasta þrjár þeirra,
en nú er hinum fjórum bætt vib, og hefir því upp frá þessu átt

ab fasta allar mibvikunætr um lángaföstu.

2. Hib annab atribi
,
um kvonfaung manna

,
eba um

hjúskaparleyfi ,
er án efa sú lagabreytíng ,

sem annálar

kalla ab nfrændsemi" hafi verib ^/ærb í lögum". þessi grein
er í bábum abalbókunum af Grúgás , en þó meb sínu móti í

hvorri
,

sem eg nú mun sýna. Lög þau sem hafa verib á

íslandi um þetta atribi getum vér rakib lángt fram, og má meb
allmikilli vissu segja, hver eldri eru og hver ýngri. Verbr þar
enn tilfært sumt til merkis um, hversu handrit þau af Grágás,
sem vér höfum nú, hafa myndazt. I Kristinrétti hinum eldra

höfum vér enga lagagrein um þab, hversu náib menn megi byggja
ab frændsemi

,
eba hversu Qarskyld karl og kona þurfi ab vera

til ab mega koma saman í hjónaband ; l)ær lagagreinir ,
sem

snerta þetta efni, eru þessvegna allar í Grágás, þángabtil Kristin-

réttr Arna biskups var saminn. En Jíessar greinir í Grágás eru

einnig misgamlar, og virbist mér þær helzt vera í þronnu lagi,

eba frá þremr tímabilum
;

set eg því hér fyrst saman hinar eldri

hvorutveggju, sem heyra til tímabilinu fyrir 1217, og eru þær
bábar í Konúngsbókinni, sín á hvorjum stab, en þar næst set eg
saman hina ýngri þessara, sem hefir verib hin gildandi lagagrein
til þess 1217, til samjafnabar vib hina ýngstu þessara þriggja,
sem er lögub eptir nýmælinu frá 1217, og nú stendr í Stabar-

hólsbókinni einúngis.

KONÚNGSBÓK KONÚNGSBÓK

(bls. 120b. Festaþáttr kap. 163. (bls. IIO^ Festaþáttr kap. 144.

Finsens Grág. ll, 60). Fins. Grág. ii, 30).

Ef frændsemi er með mox- En ef frændsemi er þeim
om byGiande oc nanarc cn at bvGiande oc nanare ex at .vii^

siænda maxe. þa scal af þes manne se hvart . þa scal af

þeirra fe bera iii . CDercr ilgg- þess þeirra fe bera ilpgrétto er
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þat vill eigi fvr ráðom lata

standa.

E\ þar er frændsemi er at

vii'* maNö oc .VIII scal bera

X. æra ilpgrélto. cn þar .c.

álna er at sétta maNe er huar-

tuecia.

En ef frændsemi er at ví"

maNe oc vií^ vsque^. oc a

liuerr soc er viU.

retto er þat vill eigi láta* fvr

raðom lata standa.

Ef frændsemi er þar at .vií^

maNe oc at vii^** þa scal bera

.III. COercr ilygrétto . cn þar

CDercr .vi. er at vií^maNeer

hvartveGgia .

En ef frændsemi er at . vi"

maNe oc at .vií« þa scolo þa^

þa þó raða raðom sinom ef

þa^ viiia . eN þa^ scolo gera

tiund af fe sino ena meíre.

enda scal bera vi. CDercr af

þui tiundar feno iipgrétto ef

sva viNz til. En þoat tiund se

miNe oc scal þo bera vi. CDercr

ilpgrétto oc scal gialda . c . alna

vaðmala fvr þær . vi . CíDercr

CN byscop scal raða fvr þeirre

tiund er vm er fram . oc ef

hann gorir eigi tiund ena meíre .

þa v[arðar] f[iorba^gs] G[arðj

oc [scal] q[ueðia] tii ix . b[va]

aþingi [oc] a huerr spc er viil .

Hér eru settar þær reglur, ab frændsenii er byggjandi sekta-

laust þegar hjón erii aíi sjöunda manni hvorttveggja ^. pegar
frændsemi er ab sjctta og sjöunda, segir hio eldra lagabobib svo

fyrir ,
ab bera skuU þrjár merkr í lögrcttu ,

eba gjalda þrjár

merkr til lögréttunnar ,
sem |)á rébi lögum og lofum. Sjúum

vér þar af, ab biskupar muni ekki um þær mundir hafa tekib

fé fyrir slík lof, nema ab því leyti sem l^eir áttu sæti í lögréttu
meb öbrum höfbíngjum. Hib ýngra lagabobib segir, ab bera í

lögréttu tíu aura
, og sýnist svo, seni ])ab sé hér tahb jafngilt

þrem mörkum-*. þegar frændsemi er ab sjötta manni hvort-

j) þessu orbi er ofaukib hér í skinnbókinni, og er þab ritvilla.

2) hér hefir sá sem ritabi skiunbókiua ætlazt til ab kænii inn orbrétt

sú klausa sem hér stenclr á móts vib, Jjó hún komi sí^ar Imr í bókinni.

3) sbr. Bréf Nikulás páfa hins annars 1059 : Dc consanguinitate nullus

uxorem ducat usque post septimam generationem ,
vel quousque parentela

^cognosci potuerit.

4) þá væri hver mðrk 20 álnir; annars er niörk átta aurar, eí;a 48
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tveggja, segir hin eldri reglan ab gjalda sex merkr, en hin ýngri
hundrab áhia

, og virbist þab einnig vera talib jafngilt. þegar
er ab fimta og sjötta,

áttu hjónaefnin ab gjöra meiri tíund af fé

sínu, eba telja fram allt sitt fé til ab gjalda tíunda hlut af því

öllu; væri fé svo h'tií), ab tíundinafþví næmi ekki sex mörkum,
skyldi þau þó gjalda sex merkr til lögréttunnar, en á þann hátt,

ab fyrir þær sex merkr skyldi gjaldast hundrab áhiir vabmála;
er því aubsætt, ab gjald þab hefir þótt vera hnt, og lagt á til

vægbar fyrir fátæktar sakir. En væri fé meira en svo
,

ab hin

meiri tíund af því næmi sex mörkum
, skyldi þær sex merkr

gúnga til lögréttu, en biskup rába fyrir tíund þeirri sem umfram
væri. þau sem voru fimmenníngar ab frændsemi eba nánari

voru í forbobi, ef þau höfbu hjónasambúb.

J)essar eru abalregkir þær um hjónabandsleyfi, sem hafa

verib lög á íslandi um elleftu öld, og fram til 1217 ; kemr þab

og heim vib þær reglur, sem hafa verib í Noregi um sama mund,
svo sem stendr í hinum fornu Kristinréttum Norbmanna. ^^Oss

er lofat at taka at siaunda kne ok siaunda lib frændkonur

várar", segja hin eldri Gulaþíngslög (kap. 24; Norges gamle
Love 1,15);

—
j^Telja skal frá syskinum tveim sex menn

á hvarntveggja veg, ok taka at hinum seaunda", stendr í

Frostaþíngslögum hinum eldri (ll,
1

; Norg. g. Lov. i, 147) og
í Kristinréttí þeim sem eignabr er Sverri konúngi (kap. 56;

Norg. g. Love
l, 424). — Hib sama ritar Eirekr erkibiskup

til biskupanna á íslandi, Brands og þorláks (1189): ^^ef mabr
tekrvitandi frændkonu sína eba sifkonu at fimta manni, eba

gubsifju sína, þá kemr þar forbob fyrir ef eigi lætr aP' (Dipl.
Island.

I, 286).

þessum reglum var nú breytt á kirkjuþínginu í Lateran

11—30. Novbr. 1215, og hjónabandsleyfi fært fram um einn

hb. í ályktunum kirkjuþíngsins segir svo: ^^ekki skal banna

þeim hjúskapar sambúb, sem fjarskyldari eru ab frændsemi eba

mægbum en ab fjóiba lib; því slíkt bann verbr ekki haldib

almennt, nema meb mikhim óhægindum. þab á og vel vib, ab

fertalan sé bönnub í þeirri holdlegri sambúb, er postuhnn segir

um, ab mabrinn eigi ekki ráb á h'kama sínum, heldr konan, og
ab konan eigi ekki ráb á h'kama sínum

,
heldr mabrinn

; því ab

fernskonar vökvar eru í mannlegum líkaraa, er samsettr er af

flórum höfubskepnum"
•

. þessar ástæbur mundu þó h'klega ekki

þykja eins öflugar nú á vorum dögum til ab byggja á þeim bann

á móti kvonfaungum fjórmennínga.

álnir, og þrjár merkr í)á tuttugu og fjórir aurar, en þab er opt, ab 1 sak-

eyri eru aurar metnir hærra en í öbrum gjöldum.

i) Prohibitio quoque copulæ conjugalls quartum consanguinitatis et

affinitatis gradum de cetero non excedat : quoniam in ulterioribus gradibus

jam non potest absque gravi dispendio hujusmodi prohibitio generaliter ob-

servari. Quaternarius enim numerus bene congruit prohibitioni conjugii
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Alyktanir kirkjuþíngsins í Lateran mun Guttormr erkibiskup

óefab hafa haft meí) sér til Norvegs um vorib 1216
, og sam-

sumars hefir Magnús biskup haft þær meb sér til íslands. A alþíngi

1217 hefir hann borib upp nýmæli sitt,
sem rýmkar hjónabands-

leyfi um einn lib. f^etta nýmæli er nú ritaí) sérílagi í Konúngs-

bók, en ekki sett í lögbókina; þar á móti er þab komib inn í

Festaþátt í Stabarhólsbók, og þareb sú samskeytíng er merkileg og

einkennileg til ab lýsa handritum Grágásar, mun eg setja hér

þann kafla úr bábum bókunum, sem snertir þetta efni, og má

þá sjá hvorttveggja, bæbi hin eldri lögin og hin ýngri, og sömu-

íeibis hvernig nýmaélib ,
eba hin ýngri lögin ,

er skeytt inn í

bókina eptir því sem ritab er í Stabarhólsbók.

KONÚNGSBÓK STAÐARHÓLSBÓK

(bls. 109^—110. Festa þáttr kap. (bls. 55«, A.M. útg. i, 307-310.

114. Fins. Grág. n, 30—31). í Festa þ. k. 1—4).

Ef frændsemi komr up með 'Ef frændsemi komr upp

þeim manne er kono liefir með þeim er kono hefir fastnað

fastnað ser oc konoNi sv er ser. oc konoNÍ. su er eigi

eigi er byavande . þa scal sa er byaiande . þa scal sa þeirra

þeirra fara er raðe vill rexa fara er raðe vill rcNa ahalfom

ahálfom manaðenom næsta er raanaðe hinom næsta er liann

hann verþr viss til fundar við verðr víss til fundar vlð aNan

annan. oc telia frændsemi sem oc telia frændsemisematdomi.

at domi oc saNa sva at leGia oc saNa sva at leGia þat undir

þat undir þegn scap sín iamt þegnscap sinn. iamt sem at

sem at dome oc hafa meN . v . domi oc hafa meN . v . til at

at saNa með ser . saNa með ser.

corporalis, de quo dicit Apostolus, quod vir non habet potestatem sui cor-

poris, sed mulier: neque mulier habet potestatem sui corporis sed vir . quia

quatuor sunt humores in corpore, quod constat ex quatuor elementis. —
Conciliorum coUectio ed. Coleti. Tom. xiii, Venet. 1730. Fol. á dálki 986.

Concil. Lateran. iv. § l. sbr. Mansi CoUectio conciliorura xxii, 1038.

i) Fyrirsögn kapítulans, sem er annar kapituli í Festal^ætti , er í yfir-

liti kapítulanna framanvi^ Festaþátt (bls. 53 í skinnbókinni) þannigt „of

festar oc frændsemi. ii". — \ib þessa fyrstu grein sbr. ni"brlagi^ á 54.

kap. í Festa þætti í útgáfu A. M. nefndarinnar i, 378-379, eptir Staí)ar-

hólsbók, og greinina ,.um bjónaskilna^" i Belgsdalsbók (vLtg. Vilh. Fin-

sens II, 235). A bái&um þessum stöibum eru ekki heimtaibir nema þrír

vottar, þar sem hér eru helmtai^ir fimni, og mun þa^ vera ýngra lögmál

en þa^ sem hér er. Konúngsbókin liefir eigi þau lög, og í Stal&arhólsbók

er sumt af þeim kallab ,jnýmæli".
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*En ef frændsemi er þeim

byGiande oc nanare eN at. vii?

manne se hvart. þa scal af þess

þeirra fe bera ilpgrétto er þat

Yili eigi fvr ráðom lata standa.

En þar erfrændsemi er at vi*?

maNe oc .vii« scal bera x.

a'ra ilpgrétto . cn þar .C. álna

er at sétta maNe er ImartueGia.

En ef frændsemi er at ví«

maNe oc vi*.« þa'^ scolo þa^

þa þó raða raðom sinom ef þa/

viiia. eN þa^ scolo gera tiund

af fe sino ena meíre. enda

scal bera vi. CDercr af þui

tiundar feno ilpgrétto ef sua

viNz til . En þoat tiund se

miNe oc scal þo bera vi.

CDercr ilpgretto oc scal

gialda ,C. alna vaðmala
fvr þær .vi. ODercr cn

byscop scal raða fvr

þeirre tiund er vm er

fram. oc ef hann gorir eigi

tivnd ena meíre þa v[arðar]

f[iorba^gs] G[arð] oc [scal]

q[ueðia] til ix. b[va] aþingi

[oc] a huerr s^c er vill.

far er mcN scolo gera tiund

ena meire^ usque s^c er vill.

En ef frændsemi er með

þeim byciande. oc se þo

fegialld a h^ndom þeim.

þa scal af þess þeirra fe bera

i Ipgretto er þat vill eigi fvr

raþum lata standa.

"^Of sifiar . oc meire tiund .

nymæli .iii.

þat €fr nymæli at iafn

nait^ scal bycia sifiar

oc frændseme at fimta

manne hvart. En ef at

fimta manni er hvar-

tveGiaat frændzsemi þa scolo

þa/- raða raðum ef þa/ vilia.

En þa^ scolu gera tiund ina

meire af fe sino 9II0 saman .

Enda scal bera C. alna af

þvi tiundar feno ilpgrétto ef

sva vinnz til. En þoat tiundin

se miNe oc scal þo bera c.

a I n a ilpgrétto sem aðr . En

ef hann gorir eigi tiundina

meire . þa varðar fior Ba^gs

Garð. oc scal qveðia .ix. bva

til aþingi. oc a huerr spc er

vill .

1) þessi klaiisa og hin næsta á cptir er hin sama og á^r var tilfærlb bls.

376—377 i sí(5ara dálkij eru ]jær teknar hér aptr vegna samskeytínganna,

eu á fremra staif)num þurfti ekki klausuna sem á undan Jieim er.

2) hér er sett inn vegna sambur^barins klausan heil og oribrétt (sbr. bls.

377 á fyrra dálkinum) einsog hún á a(5 vera, en á Jjessum stab hefir

ritari skinnbókarinnar einúngis : VSque OC a huerr SOC er VÍII .

3) sbr. hib eptirfylgjanda lagabob, nndir stafliibnum B.

4) þa^ sem hér vantar i til a<5 fylla upp greinina um gjald á meiri

tíund er hvergi í Konúngsbókinni, en í Stai&arhólsbókinni er þat) í 55. kap.
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þar er maðr a at gialtla

tiiind* vsque lamba gæror sex.

E\ ef frænd semi er nanare Ef nanara er e\ sva. þa
eN at V. maNc oc .vi. maNe. varðar fior Bægs Garð. sam-

þa vþrðarj f[iorba^gs] G[arð] fprin . nema þa^ geti þaN quið

samforÍN nema þa^ geti biarg at haN vissi eigi frændsemi

quiþ þaN at haN visse eigi með þeim. þa er hann gecc
frændsemina þa er haN gecc at eiga kono þa. endasefirn-

at eiga kono þá oc se firnare ara cn aNana br^ðra. Eigi scal

í Festat)ætti (í skinnbókinni kap. 54. af ])vi talan er villt), bls. 71 á fyrra

dálki, sbr. Fins. útg. af Grágás ii, 30; A. M. nefnd. útg. i, 379:

Of meire tiund. Liiil.

f>ar er menn scolo gera tiund ena meire af fe sino fvr

raða hags sakir. þa scal af þvi tiundar fe bera ilogretto c.

alna . oc er þa sem v . a^ar gialldiz af huerium fiorðungi

tiundar iþvi . CDaðr scal oc giallda I^gtiund huert ár af fe

sino iam vel þa sem aðr þott hann gore ena meire tiund. en

þat vár er hefz gialld hinar meiri tiundar . scal niðr falla iam

mikit af hueriom fiorðungi þeirrar tíundar sem maðr gelldr

ifiorðung Ipgtíundar. En af þvi tíundar fe er þa verðr eptir

scal biscop hafa fiorþung sa er ifir fiorðungi er. en annan

fiorðung tiundar scal giallda til þingvallar. Siþan scal sa er

giallda á raða firir þeim tueim fiorðiuigum tiundar við ráþ

biscops er þa ero eptir. En ef maðr gerir eigi tiund ena

meire . þa varðar þat fior Ba^gs Garð. oc skal qveðia til ix.

bua aþingi. oc asa spc er vill.

i) þaí) vem vantar til at) fylla greinina er hvergi i Konúngsbók, en i

Sta^arhólsbókinni (bls. 21) er þa^ sett inn í Tíundarlög Gizurar biskups,

og prenta^ i útgáfu Thorkelins af Kristinrétti Þorláks og Ketils
, kap. 49

bls. 172, sbr. hér a^ framan bls. 97-98:

í>ar er maðr a at giallda tiund ena meíri af fe sino . þa
scal hann virða fe sítt allt til .vi. alna an-a . oc giallda iam

fríþa æra. af. sem þeir er virðir vóro. En þat ero vi. alna

a'rar. kyr oc íér at þinglagi þvi sem þar er iþvi heraðe. þat

er la^geyrir vi. alnar vaðmáls. eða varar felldir nýir sva at

þeir se eigi veR virðir en vara. Eyrir gullz fvr .CCC. alna.

CDork vegin breNz silfrs er iofn við eyri guilz . CDelracka

SCÍnn .VI. OC lamba gæror .Vl. (Staí)arh6lsbókin bætir vi^ :

þat er huartueGia logeyrir).
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frgndsemi es aNara broðra*.

þa er ecki fe \iti at domi oc

versc haN maleno . oc scal þa

dema scilnað þeirra.

Eigi scolo oc vera sifiar

scyldre með þeim . ef hax

hefir a?)r kono átta eða hon

boanda eN þriþia broþra.

Guðsifiar scolo eigi vera með

þeim þær er hvarki þeirra hafe

halldit a^ðro imdir scírn . ne

undir primsigning. né byscops

fevite þa dama. en scilnað

scal dama með þeim . oc versc

hann sva malino .

Eneffrændsemi erat

V V' m a N e o c . v 1 1« þ a s c a 1

bera c . alna ilpgrétto.
En ef vU« manne er hvár-

tvecia. þa scal x. a^ra-.

Of sifiar hvarar tveaio . iiii.

Eigi scolo oc vera scylldri

sifiar með þeim ef hann hefir

kono átta aðr eða hon boanda

en V '." m a n n e .

Guðsifiar scolo oc eigi vera

með þeim þær er aNat hvart

þeirra hafe haldit pðro undir

scírn . ne undir primsignan .

i) sbr. lagagreinir þær í Grágás, sem enn framar finnast um frænd-

semisspell og sifjaspell.

a) í Konúngsbók, bls. 120b i Festaþætti (Fins.útg.kap. 162 ; ii, 59—60),

einnig í Sta^arhólsbók bls. 63, kap. 32 í Festai)ættí (Á. M. nefnd. útg. i,
345—

346), og i Belgsdalsbók sem kap. 41 í Kristinrétti hinum gamla (Fins.

II, 236). I l)essari grein er lýst, hvaib sé frændseraisspell hih meira og

siQaspell hi^ meira. fíab er frændsemisspell hi^ meira, ef maí)r liggr

met) næsta bræt)ru sinni eba. nánari konu , eiba ef hann á þá konu, sem

er næsta bræíira hans eba. nánari. En i)a(& er sifjaspell hií) meira, ef

mai&r liggr meh þeirri konu, e^a á hana, er bræibrúngr hans hefir átta, eí)a

nánari; svo og ef þær eru bræt)rúngur hans, eha. systrúngur , e'ha, nánari

konur, er hann hefir áttar e^a getib barn vi«5, e^a ort)ic) sannr aí) legortii

vií). Sifjaspell híb meira eta. frændsemisspell hih meira varí)ar skóggáng,

en híh minna fjörbaugsgarí) (áþekkt finnst í Staíiarhólsbók i Festaþ. kap.

44 og 49).

6) í Sta(&arhólsbók bls. 70 (53. kap. i Festaþætti, og er kalla^ þar

jjnýmæli", í ntg. A. M. nefnd. i
, 376-377) og i Belgsdalsbók sem 42.

kap. i Kristinrétti hinum gamla (Fins. útg. n, 237) , er ekki í Konúngs-

bókinni. Jþar er um frændsemis spell hi^ minna og sifjaspell hít minna,

og liggr þar \ib sekt til biskups.

Báí;ar þessar greinir munu vera lög frá þrettándu öld
,

frá hérumbll

1220 til 1260, þó þau ver^i nú ekki tibfært) nákvæmlega.

s) hér er sett inn í Stabarhólsbók greinin um ómegb úr ným»Iinu frá

1217, sem ekki á hér vib.
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hond . ne hvartki þeirra axars ne undir hyscops hpnd . oc

bornom oc hvarki þeirra scal hvartki þeirra annars bornum.

scírt hafa aNat . ne axars born . oc hvartki scal scirt hafa anat

Slict er mglt um prest* ef ne axars born . Slict er mglt

haN scirði konona eða born vm prestiN ef hann scírir kono

þeirra. eða b^rn hennar sem vm
Guðsifiar.

Ef vér nú berum saman lögin, svo sem þau standa hér í

dálkum eptir Konúngsbók og Stabarhólsbók
, þá sjáum vér, ah í

fyrra dúlkinum
,

sem er Konúngsbók ,
stendr hin eldri reglan

óhöggub, sem ábr var lýst,
en í hinum síbara dálkinum, í Stabar-

hólsbók, er nýmæli Magnús biskups frá 1217 komib inn í lögin,

og greinunum vikib vife eptir því ;
eru leyíin færb hér fram um

einn lib, samkvæmt ályktun kirkjuþíngsins í Lateran, en þó ekki

svo fullkomlega, ab ekki sé haldib gjöldunum, því þau eru ekki

færb nema um hálfan hb. Abr var laust vib öU gjöld þegar ab

sjöunda manni var hvorttvegg^ja ;
nii var og leyst frá öllu gjaldi

þegar var ab sjötta og sjöunda, sem ábr galt tíu aura. þegar
var ab sjötta manni hvorttveggja var nú sett lægsta gjald , tíu

aurar, þar sem ábr var hundrab álna. Ab fimta og sjötta var

nú sett aptr hundrab álna, |)ar sem ábr var tíund hin meiri.

Væri ab fimta manni hvorttveggja var nú sett tíund hin meiri,

þar sem ábr var forbob.

J>ab er eitt eptirtektar vert vib þessa tölu ættanna til hjóna-
bands leyfis, ab hún er í sömu hlutföllum eins og þær ættartölur

í fornum lögum ,
sem frændmenn bygbu á kröfur til bóta eptir

frændr sína, þá er vegnir voru. Slík ættartala kemr fram í

Baugatali í Grágás, sem er mjög fornt, og þareb líkíngin verbr

Ijósust meb því ab setja hvorttveggja fram í töfluformi
,
skulum

vér láta hér fylgja fyrst töfluna um Baugatal og þar næst töflur

um ættatal til kvonfánga, eptir því sem leyfin voru fyrir og eptir

1217, og eptir því sem síban var, samkvæmt Kristinrétti Arna

biskups J>orlákssonar. Um töfluna eptir Baugatali getum vér

þess einúngis, ab hér eru ab eins sýndir libirnir, en hægt er

fyrir hvern sem vill eptir því ab fylla ættina á ymsa vegu, eptir

því sem til hagar, og ab hugsa ser N. N. eba hinn vegna fluttan

í hvern lib sem vera skal
, eptir því sem á frændsemi stendr

einkum í hinum sibari libum.

i) þessi grein hafa menn sagt ab bæri meb sér, ab hún væri frá

J)eim tíma meban prestar voru eigingiptir, eba ekki ýngrienl200. ^etta

mun nú ab vísu vera satt, ab greinin mun vera eldri en svo, en varla

verbr ])ó þessi sönnun bygb á efni hennar, af þvi þab á eins vib um

barneignir og sambúb presta vib „mebhjálpir" sínar, eins eptir sem ábr

ab þeim var bannab hjónaband.
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BAUGATAL í GRÁQÁS.

föðurfaðir í

^^^^^^ tvítugauri [==-- XX aura baugr]
moöurtaöir )

^augþak IV aurar (--- hálf mörk). þveiti XXXIL

2.

föðurbróðir ) baugr tvímerkíngr faðir y baugr þrímerkíngr

móðurbróöir j [=lLmarkabaugr [=- III marka baugr

þ. e. XVI aurar] þ. e. XXIV aurar]

baugþak lil aurar . baugþak VI aurar .

þveiti XXIV. þveiti XLVIII.

3.

bræðrúngar
|

baugrtólfeyríngr N.IN^ (hinnvegni) K
^^^^ j^^,^^^^.^^^^^^

systrungar } [xiiaurabaugr] broðir(hmsvegna)J ^°^^ ^^^.^^^^

^

systkinasynir ) baugþak ii aurar.

þveiti XVI.

bróðursonr) baugr tvímerkíngr sonr(hinsvegna)í baugr þrímerkíngr

systursonr fo. s. frv. sem föburbróSir. ) (sem fabir eba brótir)
I .

. - "-^ ' ' -
'

manni íirnari en bræbrúngr )> mörk (Vllí aura).

næsta bræðra } V aura og i ortug. sonar sonr ) baugr tvítugauri

dóttur sonr f o.s.frv.(semföburfabir)

manni firnari en næsta bræbra )• hálfr íjórbi eyrir.

6».

annara bræðra y ii aura og i ortug.

manni firnari en annara bræbra ^ húlfr annar eyrir.

7.

þriðja bræðra } l eyrir

(þar fellr saktala eptir baugatali).

i) Hjá sumum hefir veriíi vafi um hver frændsemi só þar sem talib er

i^annara brætira" og ,.þri^ja bræðra", og svo hefir fariib einnig fyrir mér

í útgáfunni af Kristnisögu í 6. kap. (Bisk. s. i, 10-11 athgr. 5), þar

sem sagt er frá lagabo^i iim guí)lastan : .,t>at sumar (996 eptir sögunni)

á alþíngi var þat í lög tekit, at frrendr hinna kristnu manna skyldu sækja

ura þá go'fclöstun, nánari en þri^ja brœ'Tra ok firnari en nœsta brœdrá".

Samkvæmt þessum lögum sóktu Ósvifrssynir þá um sumari^ Stefni J)or-
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ÆTTATAL TIL KVONFÁNGA í GIíÁGÁS.

(Faðir)

1.

bróðir í /. X- r»4 • ,

svstir \
^ * pnmus gradus.

2.

bræðrúngar og bræðúngurj
systkinabörn ) annar libr . secundus (jradiis.

systrúngar og systrúngur |

manni firnari en bræbrúngar (= ab öbrum og þribja),

3.

næsta bræðra

(þrimenníngar)—.^. .

> þribi libr . tertius gradus.

\

manni firnari en næsta bræbra = ab þribja og fjórba.

4.

, annara bræðra) c- r <<• v\
í-

(fjórmenníngar) \
ÍÍorö. \Ar . guarlus gradus.

manni firnari en annara bræÖra = ab fjórí)a og fimta.

Fyrir 1217.
^ Eptir 1217.

(bannat)) ^
þriðja bræðra 1 fimti liJbr. (tiund hin meirí)

(fimmenníngar) ( quintus gradus.
,,__ J\. ^

(tíund hin nieiri -^ manni firnari en þriðja bræðra ->^ (c álna í lögréttu)
\i merkr = c áln.) ^ ab fimta og sjötta.

6.

(c álna í lögréttu, -^ at SJÖtta manni ) sjötti libr ^ (x aura í lögréttu)
eiba VI merkr) livorttveggja ) sextus gradus.—^—

(x aura í lögréttu,^ manni firnari = ab sjötta og sjöunda. ^ (frjálst)

e^a iii merkr)

7.

(frjálst) ^ at sjöunda manni hvorttveggja) sjöundi libr ^ (frjálst)

)septimus gradus.

gilsson til sektar um kristni, en frændsemi þeirra var þannig (Landnámab.
2, 11: ísL s. 1843, 1, 95; Fornm. s. i, 285-86).

Ketill flatnefr

I \

Helgi bjólan Björn austræni

I ,1
Eilifr (bræ«briingar) Ottarr

í'orgils
—

(næsta bræ^ra) — Helgi

Stefnir — (annara brælbra)
— Osvífr hinn spaki

Ósvífrssynir.

Dipl. Isl. L B. 25
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þegar lengra leib, og biskupar fórii einir ab taka
sektir^

og

leyfisgjöld í hjónabandsmálum, varb á þessu enn nokkur breytíng,

og sjáum vér hana fyrst koma fram í Kristinrétti Arna biskups

og skipunum hans, en því til styrkíngar og samburbar höfum

vér skipanir erkibiskupa í Noregi og hina norrænu Kristinrétti *
.

Eptir Kristinrétti Árna biskups verbr ættartalan þannig:

1.

föðiirmóðir )

^^^^^^^
moðurmoðir )

2.

Jmóðir (stjúpmóbir) föðursystir )

(bannaí))

(tengdamóðir (móbir konu manns) móðursystir j

3.

í N. N. (maðr) tengda systir (systir konu maims) )

(bannab)

l systir bróður kona (kona bróbur raanns f
^

4.

(sonarkona. dóttir (stjúpdóttir) . systurdóttir l/bannab)
}

bróðurdóttir. 5^
'

bræbrúnga i skihiabr, skriptir vib biskup sjálfan; gjald til biskups hálffimta

systrúnga )
mörk (36 aurar = Ihdr. 96áln.).

5.

dólturdóltir ) /, kn

sonardóttir )
^

^""^
^

þrimenníngar: skilnabr, skriptir; gjald til biskups þrjár merkr

(24 aurar = 1 hdr. 24 áhi.).

6.

at fjórða manni jafnlángt framkomin

(fjórmenníngar): skihiabr, skriptir; gjald til biskups hálf

önnur mörk (12 aurar= 72 áln.).

7.

at fimta manni jafnlángt framkomin ) ^ . ,, ,.

(fimmenníngar) 3

Ósvífrssynir og Stefnir voru J)vi j^manni firnari en annara bræbra", eba

sem yér nú köllum ,,ab fjórba og fímta". í'ab er því aubsætt, ab þab
sem Ólafs saga Tryggvasonar hefir (Fornm. s.^ i, 285): ^jþrimenningar ok

fjórmenníngar ok þar í milli", er rángt, því Osvifrssynir voru fjarskyldari

en svo, og gátu því ekki verib sóknarabilar ab lögum, en rétt væri or^ab

ef þar stæbi ^jfirnari en þrimenningar ok nánari en fimmenningar", því

næsta bræbra eru sama og vér köllum nú og höfum lengi kallab þrimenn-

inga, annara bræbra - fjórmenningar og þribja bræbra = fimmenníngar, og

þarf ab leibrétta athugagreinina vib Kristnisögu eptir því.
— En þvi til

stabfestu, ab næsta bræbra sé hib sama og þrimenníngar, sjá enn framar

Ólafs sögu hins helga (Christiania 1849), kap. 70, bls. 54, samanb. vib

rornm. s. i, 287 (Aslákr fitjaskalli næsta bræbrúngr Erh'ngs Skjálgssonar),

og sömuleibis Grágás i þingsk. þætti kap. 35 (Fins. i, 62) samanb. vib

Njál. kap. 143, bls. 235 (þrim enníngr Marbar ruddr úr kvib eptir grein

í Grágás, sem skipar næsta bræbra ab risa úr kvibi).

i) j^Ekki skulu þeir menn saman gánga , er ncánari sé at frændsemi
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Ef vér berum saman þær reglur, sem fram koma eptir

Kristinrótti Arna biskups, þá sjáum vér, a?> þeir libir falla aptanaf,
sem ábr voru leyfMr meb gjaldi til lögréttunnar ;

hafa þessir libir

þá líklega vcrib frjálsir frá^ því 4275, eba fjrr, en þess verbum

vér varir, ab sektagjöld Arna biskups eru nokkru hœrri en í

Noregi voru um sama leyti , og sama kemr fram bæbi fyr og
síbar á íslandi. þannig heldr þetta nýmæli Magnús biskups 1217

gjöldum fyrir kvonfáng sexmennínga, sem þó var frjálst eptir

ályktun kirkju])íngsins í Lateran, og heíir líklega verib svo annar-

stabar. Arni biskup setr gjöld bræbrúnga, þrimennínga og fjór-

mennínga til 36 aura, 2iaura og 12aura, en í Kristinrétti Jóns erki-

biskups 1280 eru ])essi gjöld : 12 aura, 10 aura og Saura'. —
í skipun Jóns biskups Halldórssonar í Skálholti 1326 er þab
talib meb bannssökum ab binda hjúskap ^,vib fjórmenníng
sinn ebr ])aban af skyldara ab frændsemi ebr sifskap'* (Finn.
Joh. Hist. Eccl. Isl. II, 75) , og í skipun Pétrs biskups Niko-

lássonar á Hólum (1392— 1394) er skipab, ab ,^ef mabr verbr

brotlegr meb frændkonu sinni at þribja ok fjórba, sekr átján
aurum ok vatnfasti XXX nátta", og samsvarar þab sektum í

Kristinrétti Arna. Ab öbru leyti voru kvonfaung í Noregi leyfb
í sömu libum og á íslandi, sem sjá má ú skipun Eilífs erkibisk-

ups í Nibarósi frá 1320 : ^^þat skal ok opt fyrir folki lýsaz . at

engin mabr ma konu fa ser skylldari at frendsemi ebr sifsköpum
en at fimta manni se til annars livars þeirra at telia. En

ehr sifjum en at fimta manni hvort, neraa biskup vili framar orlof

til gefa". Statut. Arna bisk. Þorlákssonar 1209 í F. Joh. Hist. Eccl. ii,

52. — ^(Hefir mabr frændkonu sina ebr sifkonu at fjórba manni frá

systkinum ab tclja jafnlángt framkomin, þá skuUi þau skiljast ok gjalda

biskupi XII aura ok gánga til skripía;
— hefir ma^br þrimenníng sinn at

líkams losta, þá skulu þau skiljast ok gjalda biskupi þijár merkr ok gánga
til skripta;

— tekr mabr at likams losta systrúng sinn , bræbrúng ebr

hálfbræbrúng , þá skulu þau skiljast ok gjalda biskupi hálfa fimtu mörk,
ok gánga til skripta vib sjálfan biskup". Kristinr. Arna bisk. í^orlákssonar

1275, kap. 20 (Thorkel. útg. bls. 140). — Sama leyfi og sömu sektir eru

taldar i Gulaþíngs Kristinrétti kap. 30 (Norges gamle Love n, 322, sbr.

Gulaþíngs Kristinr. í Vibbæti, kap. 25
; NgL. n, 334— 335) og enn hinar

sömu i Borgarþings Kristinrétti., kap. 21 (Norg. g. Love ii, 302).

t) Kristlnréttr Jóns erkibiskups, kap. 47 (Norg. g. L. ii, 372): „Heuir
mabr frendkono sina eba sifkono at fiorba manne fi*a sydzskinurn .

iamfaret att tælia . þa skulu þau skiliazst . oc gialde byscupi mork. oc

gange tiU skripta. Heuir han þrimenningh sin att likams losta . þa skulu

þau skiliazst . ok gange till scripta . oc gialde byscupi x aura. Tækr
mabr at likams losta systrungh sin eba bræbrongh þa skulu þau skiliazsth.

oc ganga tiU scripta . oc gialda byscupi xii. aura . En ef mabr tækr at

likams losta fobur mobor . fobur systur . mobor mobor . mobor systur .

sunar dottor . dottor dottor . brobor dottor eba systur dottor . þa skulu þau
skiliazst ok ^ganga till skripta . oc gialda byscupi .iij. merkr." — Eptir
Kristinrétti Arna biskups þá liggr þab vib afbroti meb þessum konum sem
hér eru taldar, ab bæbi voru friblaus og fé þeirra allt upptœkt á konúngs
náb og biskups.

25*
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fioríia manni af hvarri tveggiu halfii ebr* nanara er fyrirboíiit at

fá utan biskup lofi ebr kirkjunnar umbofesmabr" (N. g. Love

111, 252; Finn. Joh. Hist. Eccl. Isl. l, 481). Og hib sama

Yottar skipan Páls erkibiskups (1336—1346), meb þessum orb-

um: jjtem sa sem festiz eba giptiz vitande nermeir en i fimta
kuizsl a annan huern væghin (þ. e. = aí) fjórba og fimta)
at frendsemi eba sifscopum falla i ban af sealfu verkinu"

(N. g. L. iií, 287; F. Joh. H. E.
i, 522).

Fyrir sibaskiptin á íslandi mun þab enn hafa stabib um

hjónabönd, sem skipab er fyrir í Kristinrétti Arna biskups, ab

kvonfaung væri bönnub meb fjórmenníngum og nánari. Kirkju-

regla eba Ordinantia Kristjáns þribja 2. Septbr. 1537 (Isl. Lagas.

I, 45) bannar hjónaband meí) þrimenníngum og nánari
,

eba

meb öbrum orbum : leyfir hjónabönd meb fjórmenníngUm og meb

þribja og fjórba; en þó regkigjörb þessi væri samþykt fyrir

Skdlholts stipti á alþíngi 1541, þá finnum vcr, ab Gizur biskup
Einarsson hefir látib þab vera komib undir sínum eigin vilja og

kríngumstæbum, hvort leyfi skyldi gefa til kvonfángs fjórmenn-

íngum, eba þeim sem voru ab þribja og fjórba. 1541 skipar
hann manni ab skiija sambúb vib konu, af því þau væri ab þribja

og fjórba; 1542, 1544 og 1546 gefr hann aptr leyfi til hjóna-
bands meb fjórmenníngum, sem þó var beinh'nis leyft í kirkju-

reglunni. xÝ Islandi hefir þab verib fast í mönnum lengi fram

eptir, ab fjórmennínga kvonfaung væri leyfileg, og |)ó Hklega
meb samþykki biskups, en ab þribja og fjórba væri ekki leyft

hjónaband, nema meb konúngs samþykki , og svo er tekib fram

í Stóradómi (Isl. Lagas. 1
, 87). Úr þessu var skorib meb

opnu bréfi 29. April 1585, sem ákvebr, ab héban af skuli leyfb
vera kvonfaung ab |)ribja og fjórba (Finn. Joh. H. E. III,

27 sbr. 48;

Magn. Ket.
II, 107). þar eptir var farib ab gefa konúngsleyfi

til kvonfánga í þribja ]ib (þrimenníngsleyfi) , og kostubu þau
stundum ærna penínga ,

svo ekki þurfti þessvegna ab lá svo

harbla mjög hinum pápisku biskupum^ ; seinna fóru ab tíbkast

meira leyfi til hjónabands ab öbrum og þribja, öbrum og fjórba

og í öbrum hb (syskinabarna). Stób þetta þángab til fyrst til-

skipanirnar 27. Decbr. 1770 og 3. April 1771 , og síban til-

skipan 23. Mai 1800 skipubu um þetta ákvebnar reglur.

3. Hib þribja atribi er um ómegb , og er þab í bábum

bókum, en þó er þab í Stabarhólsbók komib inn á þann hátt,

ab ritarinn hefir tekib þab einsog óvart meb, þar sem hann hefir

i) a&rir hafa rárigt: en.

2) 1641 mátti einn nvdbr á Islandi gjalda 200 dali (spesíur) fyrir l)ri-

mennings leyfi ; þab var sama og 50 bundraba. 1G53 skyldi greiba 30

dali og 1G57 50 dali til fátækra fyrir J^rimenníngs leyfi ; 1655 átti einn

ab gjalda 100 dali til byggíngar á Bessastaba kirkju fyrir hjónabands leyfi

ab öbrum og jpribja.
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tekib greinirnar um kvonfaung eptir nýmælinu frá 1217, og sett

þær í lögbókina. þetta er svo augljóst af því, aí) þessi grein
um ómegbina á alls ekki vib þar sem hún er nú sett inn í

Stabarhólsbók (A. M. iitg. I, 309-310), en þar af má aptr sjá

meb fullri vissu, ab þessi grein hefir fylgt nýmælinu frá upphafi,

og ekki verib ritub sérílagi ;
mun hiin því einmitt ab efninu til

vera lögtekin 1217, ásamt hinum, og til hennar lýtr þab sem í

Annúlum segir, ab þetta ár haii verib færb ómegb í lögum.
En í hverju þessi færsla ómegbar sé innifalin, sem Annál-

ar segja frú, þab sjáum vcr enn meb því, ab bera saman Kon-

úngsbók og Stabarhólsbók. ílér er eins og ábr, ab Konúngs-
bók hefir eldri lögin óbreytt, en í Stabarhólsbók er bi'iib ab

breyta þeim , og |)ab einmitt samkvæmt nýmœli þessu, enda

Btendr og utanmáls í bókinni sjálfri, ab greinin sé ^^nýmæli"
eins og hún er þar. Vér skulum því taka bábar bækrnar eins

og ábr, og leiba fyrir sjónir hver munrinn er.

KONÚNGSRÓK STAÐARHÓLSBÖK

(bls. 108? Ómagabálk. kap. 143. (bls. 49'^ Ómagab. kap. XXVH.
Fins. Grág H, 25-26.) A. M. útg. i, 2b5-28f).)

Eigi er maðr scylðr at taca . . . Eigi scal maðr scylldr

við þeim monnom er honom at taca omaga þeim er hann

er maxe firnare ex næsta er axana br0ð[r]e eða maxe

broðre eða aNanabroðre nema nanare. nema hann eigi ser

hann eigi ser vi . rnissera biorg oc omogvm sinom oc sva þeim
oc sinom ompgom oc sva þeim er byðz vih. missara biorg.

er þa hyðzc.

Maðr a cost at beina x. En maNe firnare scal fiNa

VI. alna a^rom til handa þeim til x. a^ra vpro a hveriom

omaga er honom er f[i]rnare misserom . oc er hann þa eigi

eN aNana broðre eða þriðia scyldr at taca við þeim omaga.

broðre eða taca við honom ella .

Maðr er eigi scyldr at taca E\ ef hann vill eigi sva til

við þeim manne er honom er fixa. þa ma honom fera þaN
maNe firnare cn aNana bröðre omaga. ef er. viii. missera

oc eigi er hann s.cyldr at taca biprg. þeim omogvm er fvr

Yið þriðia br^þra sinom nema ero . oc sva þeim er þa byðz .

hann eigi sva a^ra at honom

se siálfom viii. missera biorg

oc hans scullda liðe oc sva

þeim er þa er honom boðiN.

þegar vér skobum hvab her er sctt til reglu, ])á sjáum ver

muninu bráblega. \ráb er hin eldri reglan ,
ab næsta bræbra
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(þrimenníng) er mabr skyldr ab taka ómaga frænda sinn;

manni firnari eba annara bræfera (ab þribja og fjóriba eba

fjórmenníng) því ab eins, ab mabr hafi sex missera björg

cptir sem úbr ; en þegar ómagi er manni firnari en annara

bræbra, ehd hann er þribja bræbri (ab fjórba og fimta eba

fimmenníngr), þá gat ma?)r leyst sig frá ab taka vib honiim

meb því ab greiba tíu aura (á ári?), enda var hann ekki

skyldugr ab taka slíkan ómaga nema hann hefbi átta missera

björg eptir sem ábr. — Hin nýjari reglan er sú, ab næsta

bræbra (þrimenníng) sinn er mabr skyldr ab tnka eins og

eptir eldri lögum ; þann ómaga, sem var manni nánari en annara

bræbra (= manni firnari en næsta bræbra), eba annara bræbri

manns (ab þribja og fjórba eba fj ó rmenní ngr), var mabr

eigi skyldr ab taka nema hann hefbi eptir sem ábr átta miss-
e r a björg ; þegar ómagi var manni firnari en annara bræbra (ab

fjórba og fimta), gat mabr leyst sig frá ab taka vib honum,
meb því ab greiba tíu aura á hverjum misserum, en ef hann

vildi þab ekki, þá mátti færa honum ómagann, og þó því ab

eins, ab hann hefbi átta missera björg eptir sem ábr. Breyt-

íngin verbr þá þessi, ab eptir síbari reglunni er mabr ábyrgbar-
laus vib þribja bræbra sinn (fimmenníng) þó hann verbi

ómagi, en ábr varb mabr skuldbundinn til ab greiba meb honum
tíu aura eba hálft hundrab (á ári?), eba taka hann ab öbrum

kosti, efmabrhafbi ákvebin efni til. þessi breytíng kemr einmitt

fram eptir því sem nýmælib er orbab í Konúngsbók, þar sem

segir : ab nUu' sé af tekib ab skylda menn til ab leggja til

ómegbar þribja bræbra síns tíu aura. Um hina breytínguna er

hér ekki getib ,
sem er sú

,
ab eptir eldri reglunni skyldi átta

missera björg vera til vibtöku fjarskyldari mönnum í ómegb, en

sex missera björg til vibtöku hinum nánari; þarúmóti er átta

missera björg tiltekin handa hvorumtveggja í síbari reglunni.
En þab er nú ekki hægt ab ákveba, hvort þessi breytíng hafi

fylgt nýmælinu frá 1217 eba ekki.

A.

Eptir Konúngsbókinni af Grágás, í bókasafni konúngs : Gamle

.kongel. Saml. Nr. 1157 í Fol.
,

bls. 16. Lýsíng handrits þessa

sjá ab framan bls. 73-77. J^ar er nýmæli þetta sem kapítuli sér,

rétt á eptir Kristinretti þorláks ogKetiIs, því í nibrlagi kapítulans sem

á undan er standa þau orb sem enda Kristinrétt: ,^Sva settv þeir KetiU

byskop ok thorlakr byskop" o. s. frv. (sbr. bls. 74).
— Prentab eptir

skinnbókinni í útgáfu Vilhjálms Finsens af Grúgás, sem 18. kap.

í Kristinna laga þætti (l,
36— 37); en eptir afskript af skinnbók-

inni er þab prentab ábr í útgáfu Thorkelins af Kristinrétti þorláks



1217. LÖG UM FÖSTUIÍ, HJÚSKAP OG ÓMEGÐ. HOl

og Ketils (Havn. Sc Lips. 1776. 8vo, bls. 164), og er þar talib

sem 44. kap. í Kristinréttinum.

nym^U kvanfong^ manna-.

þat var nymeli gort þa er raagnvs Gizorar svn var

byskvp orþÍN.

1.

at nv er logskyllt at fasta. ngtr þer. viij. er aþr voro

eigi log skylldar. ein er iola nott. onnvr pascha nott. iij. fvr

vppstigningar dag. iiij . fvr huitz sunnv dag. oc miþuikv ngtr.

iiij . vm langafostv . þer er eigi voro aþr logteknar.

2.

j)at var annat nymgli . at [iafna ætt'* skal byoia. sifiar oc

frgndsemi. at .v. maxi hvartvecia. þar sem hiuskapar raþvni

skai raþa. oc skal þar er frendsemi er at .v. maNi giallda ena

meiri tiund.

CN þar er frendsemi er at .v. maNi oc .vi. skal gialda

.C. alna.

En þar er at .vi. maNÍ er hvarttveGia. skal gialda. x. avra.

Í>a liGr ecki fe gialld a þaþan fra. þott hivskapar raþvm

se raþit.

3.

þat var fornt laugmal þar er .iij. brgþra er með moNvm
at frendsemi. at þar skyildi til ^megðar leoia .x. avra. eN nv

er þat af tekit.

B.

Eptir Stabarhólsbók af Grágás í safni Arna Magnússonar Nr.

334 í Fol., bls. 00. þessari skinnbók er lýst hér aÖ framan, bls.

86—88. þar í bókinni er nýmæli þetta mestallt sett inn í lögin,

og er talib þar þribi kapítuli í Festaþætti. Eptir skinnbókinni er

i) kvanf. (má lesa kvanfang eiTa kvonfong), skb.

2) Fyrirsögn og upphafsstafr dimmrautt. Greinatölunum er hér bætt

vibf til a^greiníngar atriibunum.

a) frá [ misritaíT í skinnbókinni, og á aiT lesa jafnnait, einsog i B,
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þab prentab í útgúfu Arna Magnússonar nefndarinnar af Grágás

(Havn. 1829. í 4to. í tveim bindum) i,
308—310.

Of sifiar. oc meire tiund. nymæli . iii.

í>at er nymæli at iafn nait scai bycia sifiar oc frændsemi

at fimta manne hvart .

En ef at fimta manne er hvartvcGia at frændzsemi þa scolo

þa' raða raðum ef þa^' viiia . En þa^ scolo gera tiund ina

meire af fe sino 9II0 saman . Enda scal bera c. alna af þvi

tiundar feno ilggrétto ef sva vinnz til. En þoat liundin se

miNe oc scal þo bera c. alna il^grétto sem aðr. En ef hann

gorir eigi tiundina meire. þa varðar fior Ba^gs Garð . oc scal

qveðia .ix. bva til aþingi . oc a huerr spc er vill.

Ef nanara er cn sva . þa varðar fior Ba^gs Garð . samfprin .

nema þa^ geti þax quið at haN vissi eigi frændsemi með þeim.

þa er hann gecc at eiga kono þa. enda se firnara eN aNana

broðra. Eigi scal fevite þa doma. en scilnað scal doma með

þeim. oc versc hann sva malino.

En ef frændsemi er at v*." maNe oc . Vi*". þa scal bera

C. alna ilpgrétto.

En ef vi*'^ manne er hvártveaia. þa scal x. a^ra.

far er þriðia broþra er með mónnum at frænzsemi . hafðe

þat Ipgmál averit. at þar scylldi til omegðar leeia X. a^ra .

eN nv er þat aftekit.

99. [1218]. á alþíngi.

Máldagi Kirkjubæjar klaustrs á Síðu, þegar forræði staðarins

og eigna hans voru dæmd biskupi í Skálaholti.

J^essi skrá er prentub hér eptir tveim bókum, og er önnur

))eirra máldagabók Odds biskups Einarssonar frá 1598, sem er

í safni Arna Magnússonar Nr. 263 í FoL, bls. 87 (sbr. Nr. 49
hér ah framan, bls. 252—254) ;

en önnur er máldagabókin D 12
í safni Steingríms biskups í stiptisbókasafninu í Reykjavík ,

bl.

52 (sbr. Nr. 24, bls. 167—169). Utanmúls í máldagabók Odds

biskups er ritab jjAfgamalt", einsog víbar í bókinni þar sem
hinar fornustu skrár eru ritabar.
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Um tíma þann sem máldaginn er saminn verbr einúngis
ákvefeib eptir rannsóknum um aldr þeirra manna sem nefndir

eru, og eru flestir |)eirra kunnugir og frægir menn : Ormr
Jónsson mun vera ab líkindum Ormr Jónsson Breibbælíngr, sonr

Jóns Loptssonar í Odda og hálfbróí)ir Sæmundar í Odda, en

albróbir Páls biskups (SturL 2, 1 :
l, 48) ; hann bjó á Breiba-

bólstab í Fljótshh'b, og var veginn í Vestmannaeyjum 6. Aug.
1218 (SturL 4, 22 : ll, 47 ; ísl. Ann.

; Ártíbaskrá hin íslenzka

í Finn. Joh. Hist. Eccl. Isl.
i,

597 og í Langeb. Script. Rerr.

Dann. lí, 513). En ef hann er sá sem hér er nefndr, sem h'klegast

er, þá hlýtr máldaginn ab vera ^J:íafbr í lögréttu" ekki seinna

en 1218 á alþíngi. Annar mabr
,
sem til mætti nefna

,
er

Ormr Jónsson Svínfelh'ngr (^ 1241).
— Teitr þorvaldsson Giz-

urarsonar varb lögsögumabr 1219 (ísl.Ann.), og þareb hann er

ekki nefndr svo hér í máldaganum, þá er þab vottr þess, ab

máldaginn sé fyr gjörbr en hann tók lögsögn (-j- 1259). —
Einar {^orvaldsson Gizurarsonar bróbir hans

(-[- 1240) er

nefndr á stöku stöbum í Sturh'mga sögu^. Gizur, sem síban

varb jarl Noregs konúngs, er ekki nefndr hér meb sonum þor-

valds, því hann var þá úngr (fæddr 1209), og er þab enn einn

vottr um, ab máldaginn sé ekki ýngri en hér er sett. — Helgi
þorsteinsson mun án efa vera Digr-Helgi úr Kirkjubæ (-f 1235),

og þeir Ögmundr og Arnór synir hans; er Ögmundr kunn-

ugr af deilum sínum vib ])á sonu Orms Svínfelh'ngs ,
en Arnór

varb í elH sinni ábóti í Vibey (1247) , og er tahnn þar fyrstr

ábóti
(-[- 1249). Hina þrjá af uppsöguvottunum vitum vér ekki

ab greina.
Um votta ])á, sem tilgreindir eru þegar máldaginn var bor-

inn í lögréttu, vitum vér meiri skil. þorvaldr Gizurarson er hinn

nafnkunni höfbíngi, sonr Gizurar Hallssonar og bróbir Magnús
biskups ;

hann bjó í Hruna og andabist kanoki í Vibey 1235.

Synir hans eru án efa þeir Teitr og Einar, sem ábr voru

nefndir. Hjalti biskupsson er sonr Magnús biskups (Sturl.

3, 5 :
T, 206) , og sýnir hans nafn, ab máldaginn er settr eptir

ab Magnús Gizurarson var biskup orbinn
, þ. e. eptir 1216.

Hjalti var í Örlygstaba bardaga móti Sturhingum , og kemr
víbarvib Sturlúnga sögu (-j- 1248). — Magnús prestr Gubmund-
arson mun óefab vera Magnús á þíngvölhmi ,

sonr Gubmundar

gríss ;
hann var kosinn tii biskups eptir Magnús Gizurarson og

fór utan 1236, en fékk ekki biskupsvígslu, fór síban til Bóms

og kom út aptr , og druknabi 1240. — Björn prestr er ab

h'kindum Kygri-Björn prestr Hjaltason, sem var kosinn til bisk-

ups ab Hóhim eptir Gubmund Arason og fór utan 1237, cn fékk

ekki biskupsvígslu og andabist í Rómför um vetrinn eptir.
—

Hallkell prestr Magnússon mun vera sú, sem vígbr var síban

til ábóta ab HelgafeHi (1226), og andabist þar 1244 (Sturl. 5,

i)
í registrinu er honuni blandab saman vib bába sonu þorvalds Vatnr.firbings.
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9: II, 120; ísl. Ann. ;
F. Joh. Hist. Eccl. Isl. iv, 68). —

r m r Jónsson hygg eg muni vera heldr Ormr Breibbælíngr, sem
ábr var nefndr

,
en Ormr Svínfellíngr.

— Helgi Jiorsteinsson

er óefab Digr-Helgi frá Kirkjubæ ,
eins og fyr , og synir hans

þeir Ögmundr og Arnór. sem fyr voru nefndir.

Ef vér berum saman allt sem hér er sagt, sjáum vér, ab

máldaginn getr ekki verib eldri en frá alþíngi 12-16
, og ekki

ýngri en frá alþíngi 1218.

^Mariii kirkia [sv er stendr^ j kirkivbæ a j skrvðí sinv

oc [bokvm oc-* klvckvm . oc allt til virt . hvndrað hvndraða oc

tiu tyge* hvudraða . Land þat er hon stendr a . oc hravnland

með ollvm gæðvm oc afvinnv^. mork. oc mortvngv. vikar land

halft oc tvngv oc ravðalækiar backa halfan . steinsmyrar .
ij .

oc niota land. þessi lond liggia^ með ollvm gæðvm . melvm

oc fiorvm oc skogvm til kirkivbæiar.

Or Asgarði skal reiða hvndrað oc fæða"^ navt oc hafa

omaga .iij. manvðr^.

or holmvm .ij. vetter matar.

af heiði halfa vett smiors . oc hrvt vctrgamlan .

or þyckvabæ^ .vij. avra .

fra vppsolvm halfa mork.

af geirlandi .vi. avra.

af breiðabolstað .xij. avra.

fra kelldvgnvpi halfa mork.

[fra þvera mork'".

þetta skai reiða hver misseri j kirkivbæ.

I>ar fylgia þrir tigir kva . oc . vij . kvgilldi gelldra navta . halft

annat hvndrað asavðar. sex lygir gelldinga oc sex tigir vetr-

gamalla savða. þrir tigir hrossa. oc halfr fiorði togr hvndraða

j hvsbvnaði oc bvsgognvm .

Staðr þessi oc fiarhlvtr var dæmdr vndir forræði biskvps

i) Kirckiii Bær, fyrirsögn i D 12. 2) frá [ sL D 12.

t) frá [ sL D 12. 4) tiu tiga, D 12.

5) þannig leii)rétt ; af inv, 263; a fit z, D 12.

6) thil, b. V. D 12. 7) l>ann. D 12, feií}a, 263.

í) maniibi, D 12. 0) eyba fyrir nafninu í D 12.

10) frá [ þann. D 12} frá þverey .ij. avra, 263.
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þess er j skalahollti er. með slikri afvinnv. sem honvm synist

at lata vera,

En þessir vorv doms vppsogv vottar.

ormr joansson^

Teitr oc EinaR þorvallz synir.

helgi þorsteinsson.

Ogmvndr oc arnoR helga synir.

p^ll- fmnbiarnarson

oc eyiolfr svgandason

oc hrafn arnason.

[)essi maldagi var hafðr j logrettv næsta svmar eptir. er

staðar forræðin vorv dæmd biskvpi þeim er j skalahollti er.

oc þessa fiar Ivtar. oc vottar at nefndir siðan.

I^orvalldr G[izvrar] s[on] oc synir hans.

hiallti biskvps [son]-^.

magnvs prestr gvðm[vndar] s[on] .

biorn prestr hial[ta]-* son.

hallkell prestr magnvs son .

ormr [joans son"^.

helgi þorsteins son oc synir hans .

100. [nni 1218].

Máldagi iim kvikfé fykkvabæjar klaustrs, [sem Magniis biskup

Gizurarson setti].

J)essi skrá er tekin eptir tveim bókum, og er önimr þeirra

máldagabók Odds biskups íjinarssonar frú 1598
,
sem er Nr.

263 í Fol. í safni Arna Magnússonar, bls. 85, og er þar köllub

,(gamall máldagi" (sbr. Nr. 49, bls. 252—254 hér at framan),
en önnur er bókin D 12 í safni Steingríms biskups í stiptsbók-
hlöbunni í lleykjavík, bl. 52—53 (sbr. Nr. 24 aí) framan).

Tímatalib er á skrá þessari sett ab ágizkun , því þab eina

sem verí)r séb á henni sjálfri þab er, ab hún er íbrn; en |)ab

þótti sennilegt, aí) heimfæra skrána frá J>ykkvabæjar klaustri

i) ioaull (= ioanff., rá^igt lesid-^, D 12. 2) poll, 263-, pall, D 12.

3) Bps, 268
'y Bp, D 12. 4} pann. (hial') D 12; hials'., 263.

s) Jon son, D 12.
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til þess líma
,

sem vér vitiim ab Magniis biskup Gizurarson

gjörí)i skrá um Kirkjubæjar klaustr og eignir þess.

^Staðr^ j þiockvabæ^ a fiora tygi* kva heima oc .v. með

vtlondvm . oxn'^ .xi. tvævetrir oc .iij.'' þrevetrir. ij
. [fiogra

vetra gamlir"^. einn .viij." vetra. vi.^ fimmvetra. ij . griðvng-

ar tvevetrir.^o vetrgomvl navt. xxv.'' kalfar'^ .xxij. lialfr

tivndi togr*^ gelldra savða. ellri en vetr gamlir. tiv tygir

annars hvndraðs asavðar heima. vetrgamlir savðir .xvij. oc

CC. LX. gymbra*-* iambaðar. haga lomb halfr tolí'ti togr^^

annars hvndraðs[. fiorvtygir asavðar annars hvndraðs^^ með

vtlondvm . hross einv miðr en fiorir tygir.

101. [am 1220].

Skrá nm fjárheimtur og leigufé og sauðatolla J>íngeyra

klaustrs.

þess var getib ábr, vib skrana um Spákonuarf (Nr. 80,
bls. 304—306) ,

ab í safni Arna Magnússonar fyndist í Nr.

279 í 4to ymsar skrár frd þíngeyra klaustri. A hinu sama

blabi, sem stendr á skráin um Spákonuarf, er og ritub sú skrá

sem hér fylgir eptir. Skrúin um Spákonuarf endar met) fullri

línu nær á mibri blabsíbu, en meb næstu línu byrjar þessi skrá,

og ritub rétt sem framhald af hinni, meb htlum uppbafsstaf ;

þó er þab bæbi þekkjanlegt á höndinni, ab hún er önnur en á

hinni skránni, og á efninu, ab |)essi á ekki skylt vib hina um
Spákonuarf, enda virbist og ekki þessi skrá vera ritub öldúngis

i) þyckua Bær, fyrirsögn í D 12. 2) þann. D 12; sta^urinn, 263.

3) pann. 263; þyckua Bæ, D 12. 4) fiorvtyge, 263.

5) yxn, 263. 6) l)nr, 263. 7) frá [ fiogura vetra, 263.

s) atta, 263.

0) iij ., D 12, og er óvist hvorl rétlara hefir verið lesið- (vi ed'a ni).

jo) tvævetrir, 263.

11) xxij., D 12, og er óvíst hvort réttara he/ir verió- lesist (v eð-a 11).

12) þann. 263 (kalfa); kaplar, D 12, og hefir þa^ veriir rángt lesi^r,

sem sést á þvi, at hross eni talin siiTast i máldaganum.

II) tugr, 263. 14^ gymbrar, D 12. 15) tiigur, 263.

je) frá
[

tekib eptir 263} sl. D 12 \)y\, og mun vera ritvilla.



1220. UM Í>ÍNGEYRA KLAUSTR. 307

samtíba hinni, þó hún sé mjög forn
, og hefi eg því sett aldrs-

mun þeirra til hérumbil tuttugu ára.

Nú skal lýsa skrá þessari nokkru Ijósar. Hún er á bls.

24 og 25 í skinnblaba safni því er ábr var getib (Nr. 279

4to). Eru fyrst tíu h'nur ofan af blabsíí)unni síbari hhitinn af

skránni um Spákonuarf; þá kemr fyrsti kaflinn af þessari skrá,

og er um vaxtafé, sem ^^stabrinn" átti hjá ymsum mönnum. þar
er enginn eíi á

,
ab ^jStaíirinn'' muni vera í^íngeyra sta?)r

, þ. e.

þíngeyra klaustr, en ekki Hóla stabr, því allíiest bæjanöfn, sem
í skrdnni eru, eiga heinia í Húnavatns sýshi enn í dag; getum
vér því meb fulhim líkindum þar af áiyktab ,

ab manna nöfnin

muni einnig flest eba öU vera úr Húnavatns þíngi. Eptirtektar
vert er nafnib þ o r f i n n s j a r 1 a s k á l d s ; þab nafn finnum vór

hvergi annarstabar, og ekki er þess getið í Orkneyínga sögu né

í ÍSturhingu ,
né í Skáldatali : mun því mega ætla, ab þessi

mabr hafi ort kvæbi um Orkneyja-jarla og verib síban kahabr

jarhiskáid, og hafi átt heima í Húnavatns þíngi. Annab nafn

er þorsteinn Jónsson, ef þab skyldi vera þorsteinn bóndi

í Hvammi í Vatnsdal, sem kemr víba vib Sturh'mgu (Sturl. 7,
17: iií, 37 og víbar, sbr. ísl. s. 1813, I, 358—359), fabir

herra Asgríms þorsteinssonar. þorsteinn bjó í Hvammi 1213,
og átti þá vaxin börn

,
svo ab tímans vegna gæti hann verib

sá sem hér er nefndr. J)essi hinn fyrsti kafli fyllir sjö heilar

línur og tæpa hálfa hina áttundu.

pd er autt þab sem eptir er línunnar og tveggja lína bil, en

síban fylgir annar kafli um lausafé, sem standi á nokkrum bæjum
er allir eru í Húnavatnsþíngi , og hjá nokkrum mönnum þar ;

mun ekki vera efi á, ab þetta sé einnig fé þíngeyra klaustrs,

og sjá menn, ab klaustrib hefir um þessar mundir haft ekki

lítib fé í veltu á leigustöbum. Af bæjum þeim sem nefndir

eru í |)essum kafla eru fimm hinir fyrstu í þorkelshóls hrepp,
sem m'i er kallabr (Johnsens Jarbatal í Húnav. s. 5 , 142,
160, 141, 139 og 103), en í~)óreyjarniípr er úti í Kirkjuhvamms
hrepp ,

sem nú er nefndr (Jarbat. í Húnav. s. 3
, 65) ; vegna

afstöbunnar getr einnig Ós verib þab sem ná heitir Litli-Ós í

sama hrepp (3, 72). J^essi kafli skrárinnar er ritabr meb sömu
hendi og hinn fyrri, og tekr hann þrjár heilar línur og hálfa,
en þab sem |)á er eptir er eyba, og er þab nebst á blabsíbu.

Hinumegin á opnunni, á næstu blabsíbu (bls. 25), byrjar

aptr meb sömu hendi samskonar skrá
, og fyllir hún svo ab

kalla tvær línur heilar, svo ab ekki er eptir autt nema sem
svarar tíu stafa bili. — Bær og Réttarholt, sem hér er talib í

þessum kafla, eru líklega tveir bæir í Skagafirbi, þó er þetta

einúngis víst um Réttarholt (Johns. Jarbat. í Skagaf. s. 6,184 í

Akra hrepp) en Bær getr verib bæbi Bær á Höfbaströnd (í

Skagaf. 8. 9,292) , og Litli-Bær í Vindhælis hrepp í Húnav.

sýslu (Húnav. s. 12, 401). Ef búbir bæirnir væri úr Skaga-
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fir?)i, væri einnig líklegt, ab þeir menn sem her eru nefndir hafi

verib Skagfirbíngar.

Eptir þennan kafía fylgir ey^a, sem svarar tæpu þriggja h'na

rúmi
; þar í eru ritub nokkur orb, og virbist þab vera mefc sömu

hendinni, en þessi orb eru svo svipub upphafinu á þeim kaflan-

um sem eptir kemr
,

ah þab er ab sjá svo sem ritarinn hafi

veril) byrjabr þar á næsta kaflanum
,
en hafi hugsab sig um og

þótt þurfa meira bil, og byrjab því lengra burtu.

þá er seinasti kaflinn
, og eru fyrst nær |)ví tvær línur

meb fornu hendinni, en síban þrjár h'nur fullar meb nokkub óh'kri

stafagerb, en þó fornri. Jjessi skrá hljóbar um saubatolla, og mun
þab enn vera óefab, ab þessir tollar hafi heyrt undir þíngeyra klaustr.

Eptir efninu verbr ekki annab séb
,
en ab þessi kafli allr sé ein

heild sér, og ])essvegna ritabr á sama tíma og hinn, þó höndin

sé önnur. Ölki er því eins varib og fyr meb þenna kafla
,

ab

örnefni þau og jarbanöfn, sem þar eru taHn, eru öll í Húnavatns

þíngi og flest alkunnug enn í dag. Eru þar fyrst taldir Ljóts-

hólar, sem nú eru í Svínavatns hrepp (Johns. í Hiínav. s. 9, 240);

þar næst er talin jörb, sem líklega eru Njálstabir, og er þá
tvennt

til, ab þab sé annabhvort hin forna eybijörb ,
sem Arni

Magnússon getr um í jarbabók sinni ab hafi verib lijá Kolugili
í þorkelshóls hrepp (Johns. í Húnav. s. 5, 157 athgr. 17); eba

ab þab sé Njálstabir í Vindhælis hrepp (Johns. í Húnav. s. 12,

4(X)). þarnæst eru fjórir bæir taldir úr Bólstabarhlíbar hrepp :

Mörk, Gil, Hólar (Blöndudalshólar) og Skoptastabir (Johns. í

Húnav. s. 10, 309, 296, 271 og 283). þareptir eru taldir

aptr tveir bæir
,
sem eru í Svínavatns hrepp : Eldjárnsstabir og

Lángamýri (Hv. s. 9, 248, 252—253). Seinast er talib „fyrir

MjófadaP', og er þab svo orbab sem þab sé gjald fyrir beitar-

land, en ekki eptirgjald eptir jörbina Mjófadal í Bólstabarhlíbar

hrepp (Hv. s. 10, 305—306). þab sem eptir er af bls. 25, þegar

þenna kafla þrýtr, er autt frá upphafi , þartil þar hefir verib

ritub á skrá nokkur
,
sem er einúngis fjórar línur, um hval-

skipti millum Rifs og Hella í Kaldrana landi; er sií skrá heim-
færb hér til c. 1290.

Öll þessi skrá þíngeyra klaustrs er prentub hér eptir frum-

ritinu, sem eru skinnblöbin í A. M. safni Nr. 279 í 4to, bls.

24—25
, og þarmeb hefi eg haft til hlibsjónar afskript eina,

sem Arni Magnússon hefir sjálfr ritab og er í safni hans
;

er

hún, eins og vænti mátti, nákvæm og vöndub í alla stabi.

staðrinn' a at hialmi prest kýr .v. ok la^gvoxtv með.

.X. hvndrað at odda-
|

ok la^g [voxtv].

i) npphafsstafrinn er lítill, vegna þess ab byrjab er einsog framhald af

skránni um Spákonuarf (sbr. Nr. 80, bls. 306).

2) manns nafnib Oddi.
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at ara .c. ok la^g [voxtv].

at brandi .vi. hvndrað ok la^g [voxtv].

at þorði . c .
|

at þorarni prest . C . ok la^g [voxtv] .

at gesti .V. h[vndrað] ok la^g [voxtv].

at knyki* .c. ok \arg [voxtv] .
|

at eygerþi .c. ok la^g [voxtv].

at inga . ccc . ok la^g [voxtv] .

at ioni .cc. ok ia'g[voxtv].

at Gvðmvndi
|

hæl halft þriþia hvndrað .

at þorsteini ions syni .C. ok la7g[voxtv] .

at inga | CDagnvssyni .C. ok Ia^g[voxtv].'

at tanna .c. ok ]a^g[voxtv].

at berþori- .x. hvnd[rað] ok larg[voxtv] .

at þorfin|ni iarla skalld XX. h[vndrað] ok larg[voxtv] .

at steinþori .v. kýr ok la^g[voxtv] .
|

at Gýriþi xx. h[vndrað] ok la^g[voxtv] .

[eyba fyrir rúmlega hálfri línu og tveimr heilum; þar

, fyrir neban meb sömu hendi]:

I
á a^þvnnr stæþom .x. h[vndrað].

at asgei[r]s a .CCCC.

igaltarnesi .v. C
|

at þorgkelshvali-^ .CC.

at lækia moti .C.

at snoRa prest .v. h[vndrað]. |

at GRimi prest .CC.

at þoreyjar gnvpi .C. ok la^[gvoxtv].

at grimi at osi .xvii.
| h[vndrað] ok lei[gv].

at asbirni .cccc.

[eyba fyrir rúmlega hálfri línu og tveimr heilum nebst

á blabsíðu í vinstri hendi, Efst á næstu blabsíbu í

hægri hendi er þetta ritab meb sömu hendi] :

I
XI. h[vndrað] i bæ

i) mannsnafnilb Knykr ela. Knjúkr, sem er me"í)al fornustu nafna í

Landnámabók (Nesja-Knjúkr, Mýra-Knjúkr).

í) = Bergþóri.

3) misritaíi, og á a^b vera porkehhváli (í Vi^idal).
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at arnori .x. li[vndrað].

at odda^ ccc.

i rettarholti .C.

at Sigvrþi .X. li[vndrað] .

at f)orvarþi prest . iiij . h[vndrað] .

a[t] kalö .CC.

at arna .CC. ok kyr.

[þetta fyrirfaranda er ritafe í tveimr línum efst á blabi;

þá er eyba fyrir tæpum þremr línum
, og hefir þar í

verib byrjab ab skrifa meb sömu heudi þab sem hér

eptir kemr, en hætt vib aptr, og stendr þar ab eins

þetta : "þess' m eigo hol" ... en þa stendr þar fyrir

neban sem eptir fylgir meí) sömu hendi eba samtíba] :

þesser mcN eigo savþa tolla at giailda i svmar

hoskvllr hallti halfan axan fiorðvng smiors oc tveir

h[lvtarl.

at gvðmvndi i liozholvm f[iorðvng] smiors.

at Grana bva hans . f[iorðvng] .

at halldori maga h[alfr] annan f[iorðvngr] .

[þa?)
sem hér er á eptir heldr Arni Magnússon sé ritab

meb annari hendi, en þó fornrij og er þar fram haldií)

línuj :

at bergi auilsstoðvm- f[iorðvng] smiors.
|

at taNÍ aifs s[yni] halfr aNar f[iorðvngr] smiors.

at avnundi a mork. h[alfr] a[nnar] f[iorðvngr] smiors.

at Gvðfinno'* at gili f[iorðvngrJ smiors .

at diacna at holvm-* f[iorðvngr].

at Olafi mar|gretarsyni a scoptastoðvm^ f[iorðvngr].

at eyiolfi a elldiarnsstoðvm halfr aNar íjiorðvngr] eþa

vaþmal .

i) án efa manns nafnib Oddi.

2) Arni les uilsstoí)um
, en hvorugt nafnid' er pekhjanlegt , liklega

á par f)ó að" standa : á Njálstöibum.

3) Arni les Gvt)finne eita Gv^finno; seinasti stafrinn er klestr og

þessvegna óskír.

4) J)essir jjHólar" eru al) líkindum Blöndudalsliólar.

t) nú kallaí) á Skottastöibum.
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at þorsteini a langarayri . b[alfr] a[nnar] f[iorðiingr] eþa

vaþmal.

at gisli [at gisli^ fyrir miovadaF.

102. [11111 1220].

Máldagi Saurbæjar kirkju á Kjalarnesi,' [sem Magnús biskup

Gizurarson setti].

Máldagi þessi er nú ekki til annarstabar, þa^ oss sé kunn-

ugt, en í hinni fornii máldagabók D 12 (sbr. Nr. 24 hér ab

framan), er hann hcr prentabr eptir henni, og haldib öllii því úr

stafsetníngunni sem fornt er. Hann er ritabr á bl. 75— 76.

Allr máldaginn ber þess vott, ab hann sé forn, og hefi eg

þá ætkm
,

ab hann sé eigi ýngri en frá tímum Magnús bisk-

ups Gizurarsonar. Hér eru teknir til verblags ^^þriggia álna

aurar"
,

sem gengu mest á Subrlandi framan af þrettándu öld

(sbr. Nr. 84 hér ab framan) ;
hér er einnig tiltekib auralag þab

sem gángi í Kjalarnes þíngi, og bendir þaí) til vorþíngis sam-

þykta, sem þá hafi tí?)kazt.

I öbrum máldaga Saurbæjar kirkju, sem er í hinni sömu
bók

, og mun vera frá dögum Arna biskups Helgasonar , er

einnig tahb kirkju fé og skrúbi í Saurbæ, og má sjá á samburbi

máldaganna, at) þessi er miklu eldri. Hér standa ^jkertistikur

iiij"; þar eru taldar j^kertistikur iij ok ein brotin". Hér
eru talin „tjöld umhverfis í kirkju"; þar eru tah'n ntjöld vond
umhverfis kirkju'\ Hér er og miklu færra cn þar sem kirkjan á.

Svo er ab sjá, sem seinustu tvær greinirnar kunni ab vera

ýngri en hitt, sem á undan er. pó má geta þess, ab um tíma

Páls biskups eba þar nálægt hefir biiií) í Brautarholti, í nágrenn
vií) Saurbæ, Arni bóndi

,
sem virbist hafa verib góbfrægr mabr

og kallabr læknir góbr (þ>orláks s. hin ýngri, kap. 49: Bisk. s

1, 321); gæti þab því tímans vegna og bústabarins vel stabizt

ab hann væri sá sem hér er nefndr. 1 hinum ýngra máldag
anum, sem fyr var getib ,

vantar nibrlagib , og má þó sjá ab

þar hefir verib getib um einkunn eba mark á fé
,
sem kirkjan

ætti. Um seinustu greinina aptr á móti eru meiri einlíenni til

ab hún muni vera ýngri, bæbi vegna þess, hversu hiin stendr í

i) frá [ þannig tvítekib.

2) þannig ætla eg rétt lesib. Arni les j^miovabor', og svo má einn'g

lesa, en jörb meb því nafni er ekki í Húnavatns sýslu , þar sem þó allar

hiaar jarbirnar eru. Mjófidalr mim hafa verib lébr Gisli til beitarlands.

Dipl. Isl. L B. 26
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máldaganum og hversu hún er orbub, en þó er sú grehi eldri

en ýngri máldaginn, Jwí þar er þab sett í máldagann á réttum

stab, sem hér er tahb.

Saurbær.

Sia er maldagi a saiir bæiar circiu a cialar nesi. at ^ar

liggia til circiu .X. bundruð þriggia alna aura j Saurbæiar

landi . slicra sem ganga j cialar nes þingi . þar fylgia oc kyr

tiu. oc griðungr tvævetr. oc kugilldis hestar . iij
. xij . manaða

tiða bðkr. oc þrenn messu fot. gylltr silfr calecr. sa er stendr

nær .ix. aurum. ahtara clæði .iiij. innar. en .iij- vtar. sloppr

oc cantara kapa. scrin oc bakstr jarn. krossar . vij . gloða cer

oc ællbære '

. kerti stikur .
iiij . oc munlogar .

ij
. skirnar sar oc

ketiH .j. skiola oc læctarar .ij. hand böcr .
ij

. abreizl . tiolld

umbuerfuis j circiu . oc biorar .
ij

. glerglygr. klokur .iiij. inne

oc ein vti . boca cista . skript oc gvnnfani . biarn fell . læct-

ara tialld. skaf jarn. hand clæði .iiij. oc buðcar .iij.

Su er afskylld þessa fiar at þar scal vera prestr oc messa

alla log bælga daga. oc vm langa fostu oc imbro daga oc

annaa huaR ottu songr. messa annan hvarn dag rumhelgan
it sialldnasta.

Bru scal hallda a blic dals a. þar miili fialls oc fioru. ær

sa vill sem j saurbæ byr. þa ær meðal maðr megi bera halfa

vætt a baci ser j logne. oc hafa fatæcan rnann þar til er a er

gior. æn æf votn taca af bruna. eða fellr af fyrir fyrnsku

sacir . þa scal gefa halfa mork hin fyrstu missere . en mork

onnur. en .xij. aura hin þriðiu. en siðan scal hafa qvengilld-

an omaga þar til er a er gior.

J>ar liggia tiundir til millum blikdals ar. oc æilifsdals ar.

nema af eyri. oc vr myrdal. ef þar bua landeigendr. þa sculu

þeir taka sina tiund heima oc hiona sinnaallra. en ef leiglend-

ingar bua þar eða hiabuðar menn. þa scal j saurbæ þeirra

tiund gialldaz oc hiona þeirra. ef þav giora skiptingar tiund .

þetta fe gaf arni bondi til kirkiu j saurbæ. klocku er

stendr .xiiij. fiorðunga. oc þela hogg. brun oc slopp. oc ein-

kunn a fe .

Jtem a kirkian hundraö j haustlagi . oc C voru . hundraðs ketill .

i)
= eldberi.
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103. [um 1220].

Máldagi kirkjiinnar í Gaulverjabæ í Árnes þíngi, [sem Magnús

biskiip Gizurarson setti].

þessi máldagi er lier prentabr eptir máldagabókiiini D 12,
bl. 59 (sbr. Nr. 24 bér ab framan) , og vitum vér hann ekki

annarstabar til vera í fornum handritum.

Um máldaga þenna eru nokkur einkcnni
,

hversu gamall
hann se, og helzt í nibrlaginu. þorlákr biskup er kallabr hér

helgr, og er því máldaginn ekki eldri en 1200; en þar sem
svo segir, ah Eyjólfr hafi haldib þenna máldaga, og reidt þá af

höndum , sem þeir hafi gjört sín á milli þorlákr biskup og
Gunnar prestr, þá bendir þaö til þess, ab máldagi þessi muni
ekki vera mikki ýngri, þareb greinin sýnir Ijóslega, ab máldag-
inn kvebst vera bygbr á samníngi þorláks biskups og Gunnars

prests, hvort sem mabr skilr svo, sem Eyjólfr hafi búib fyr en

Gunnar, og afiient honum Gaulverjabæ, og hafi þá um leib

samníngr gjörzt milli biskups og prests, eba ab menn skili svo,
ab Eyjólfr hafi búib síbar, og haldib svo sem máldaginn greinir,

eptir þeim samníngi sem þeir hafi gjört þorlákr biskup og Gunn-
ar prestr. Sá samníngr virbist ekki hafa verib ritabr, eptir því
sem hér er orbab, heldr munnlegr einúngis.

Sá Eyjólfr, sem hér er nefndr ab hafi búib í Gaulverjabæ,
vitum vér eigi meb vissu hver verib hefir. Vér getum helzt

hugsab til tveggja manna af þeim sem kunnugir eru. Annar
er Eyjólfr Jónsson, sonr Jóns Lobmundarsonar og bróbir Keldna-

Valgerbar, frændi Oddaverja (Sturl. 2, 1:1, 49); hann átti

son scm Gublaugr hét, og var fulltíba mabr um 1220
, og var

á þíngvöllum út í Árnes j)íngi ; getr þab því vel verib
,

ab sá

Eyjólfr hafi búib nm tíma í Gaulverjabæ , og tími sá sem hanu
var uppi kemr vel saman vib máldagann. Annar er Eyjólfr

Asgrímsson, sonr herra Asgríms þorsteinssonar ,
-sem var sam-

tíba Arna biskupi þorlákssyni, og bjó h'klega á Stokkseyri eba

þar um kríng. En þar á móti er, ab væri þessi Eyjólfr sá

sem nefndr er í máldaganum, yrbi máldaginn ekki eldri en frá

1280—1290, og virbist þab ugglaust ab hann sé miklu eldri.

Eitt er þab til marks um, ab máldaginn er mjög gamall,
ab kirkjan er ekki tahn hér ab eiga nema hálfa jörbina ,

mun

þó ekki vera ab efa, ab Gaulverjabær hafi snemma orbib stabr

(Beneficium).

Gaulveriabær.

J Gavlveria b^ liggr hulft land til kirkiv með ollvm gæð-

vm j hvsvm oc ollvm lands nytivm. acr iond a lopstoðvm^

i) = Loptstöbum. 2G^
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þara qvama oU vestr fra livse lialf til kirkiv a vetrinn oc sin

misseri livart fiara avstr fra hvsvm eða vestr með ollvm gæð-

\m oðrvm við lopstaða menn . oc skiptist at vetr nottvm .

þeir skolv raða er j golveria bœ bva fyrir beit a myre oc

a voll við þa er sambeit eiga.

alftar reiðr oll hvar sem finnast j galtar staöar landi oc

\allar hmdi.

Selfor ef vill j vallar land .

Kyr .iiij. a kirkia oc messv fot. klvckvr .iiij. kerti stikvr

.ij. alltara blæivr. mvnnlogar .iij. oc gloöa ker. roðv cross.

stolar .ij. tvo pvnd vax. lic vitil^

Bæiar landi fylgia allar veiðar at hehiiingi við lopstaða

land j fiorv.

þar scal vera prestr heimiHs fastr oc syngia allar heimilis

tiðir ef ma fyrir þingvm . messa hvern dag vm iola fostv .
ij

.

\m langa fostv oc sva imbrodaga. vigilia hvern dag vm langa

fostv.

allir þeir menn sem sambeit eigv vpp a voli scolv hafa j

troð fe sitt of vetr vpp fra olafs messv.

þar scal fa til bryggiv a gerða læc.

þessvm maldaga helt eyiolfr vpp þa er hann bio j bp. oc

reiddi þa af hondvm sem þeir gjorðv sin a milli þeir þorlacr

biscvp hinn helgi oc gvnnaa prestr.

104. [um 1220].

Máldagi kirkjunnar að Apavatoi í Grímsnesi, [sem Magnús

biskup Gizurarson setti].

þessi máldagi er prentabr eptir máldagabókiniii frá Skál-

holti í safni Arna Magnússonar Nr. 263 í Fol.
,

bls. 54 (sbr.

Nr. 49, bls. 252—2ó5 hér ab framan) , og er máldagi þessi

kallabr þar ^/orn máldagi". Meb honum eru ritaðir í bókinni

tveir abrir máldagar, ab Ragnlieibarstöbum og Bíldsfelh
,

er hér

eru^ færbir til sömu tilar.

A Apavatni hefir verib kirkja lengi, og er hennar enn getií)

í Wilchinsbók, en í Gísla biskups máldaga finnum vér eigi getib

Apavatns kirkju og ekki þaban af. þegar Árni Magnússon samdi

í) þannig er skýrt í bókinni ( rr líkakrák?j.
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jarbabók sína iim Grímsnes, sem var 1708, segir hann, ab þab
hafi verib munnmæli ab kirkja hafi verií) ab Apavatni hinu sybra
eba ne&ra, ^^en engin vita menn rök til þcss, og engin merki sjást til

þess", segir hann. — Jörbin mun hafa nokkub snemma komizt

undir Skálholt
, og hefir síban verib talin stólseign , þartil húu

var seld meb Skálhólts stóls jörbum ;
hefir henni um þann tíma

verib skipt hérumbil í helmínga, og kallab annab Apavatn hib

efra, en annab hib nebra eba sybra. þórisstabir, sem mál-

daginn nefnir
,

eru óefab sú jörb sem nú er stundum köUub

þórustabir eba þóroddstabir (Johnsens Jarbatal
,

í Arnes sýski

10, 416), sem er næsti bær vib Apavatn.

þab þykir mér vera vottr um aldr maldagans, sem stendr

hér um saung á þorláksmessu. þorláksmessa um vetr (24. Decbr.),
sem var andlátsdagr þorláks biskups hins helga, var lögtekin
1199 (ísh Annálar); en þorláksmess^ á sumar (20. Juli) ,

sem
er upptöku dagr heilags dóms þorláks biskups, var íögtekin
1237. Nú virbist sem máldaginn gjöri ab eins ráb fyrir einni

þorláksmessu , og er þab þá vottr um, ab hann sé saminn ú

tímabilinu milU 1200 og 1237.

Mariu kirkia at Apa vatni a .x. hvndrað j heima landi.

kluckur .
ij

. alltara klæði . ij . songhuss tiolld . mvnlavgar tvær

ok kv eina.

f>ar skal vera annan hvarn dag loghelgan raessa. ok en

fiorða hvern olto song[r]. þar er akveðinn songr paska dag ok

kyndil messv ok forlaks messv. ok skal þann song kavpa
tveim morkvm vaðmala.

Tivnd skal þar heima allra þeirra manna er þar erv vist-

vm eða a foris stoðvm en eigi af fleirvm bæivm .

Lysa skal þar fyrir þa daga er messa er svngin efter fra

COariv messY. ok fram vm paska vikv.

105. [um 1220].

Máldagi kirkjunnar að Vörðufelli á Skeiðum í Árncs þíngi,

[sem Magnús biskup Gizurarson setti].

Eptir máldagabókinni í safni Arna Magnússonar Nr. 263
í Fol. bls. 49 (sbr. Nr. 49 ab framan), og er kallabr þar „forn

máldagi".
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Vörbufell er enn kallab fell eitt á Skeibum, en Fjall
beitir nú bær sá, sem hér er nefndr Vörbufell (Johns. Jarbat.

Árn. s. 6, 233), og stendr undir fellinu. Jarbirnar Hagi og
^Mibhiis eru h'klega jarbir þær meb þessu nafni

,
sem nú eru í

Eystrahrepp (
Johns. 7

,
265 og 287) ,

en Framnes, Vorsabær

og Birnustabir eru enn jarbir í Skeibahrepp (Johns. 6, 234,
260 og 235); Snútr (= Snúbr?) er oss nú ókunnug jörb.

Kirkia j vorðufelle^ er helguð Mariu. Petro. Olavo . Mar-

lino. Gallo.

hun a .X. hundrað j lande . tiolld umhverfis sik . buning

sinn allan.

þar skal syngia annan hvarn dag loghelgan messu. ok en

fiorða hvern ottu song . ok kaupa tveim morkum.

þar skal heima tiund. ok or haga. fra miðhusum . ok fra

Snute . af framnese . or vorsabæ hvarum tveggia . af birnustoðum

onnur hvar missere .

Lysa fra mariu messu unz liðr pascha viku. fyrir þa daga

alla er skyllt er at syngia. ok sva fyrir allar hinar hæstu

hatiðir^.

106. [um 1220].

Máldagi kirkjunnar í Einiholti í Árnes þíngi , [sem Magnús

biskup Gizurarson setti].

þessi máldagi er tekinn eptir máldagabókinni í safni Arna

Magnússonar Nr. 263 í Fol.
,

bls. 50 (sbr. Nr. 49 hér ab

framan), og er þar kallabr ^forn máldagi'\
Einiholt er nú venjulega kallab Einholt, og er þab í Bisk-

upstúngna hrepp, eigi lángt frá Haukadal (Johns. Jarbat. 9,
353 í Arn. s.). I Wilchins máldaga er enn nefnd kirkja í

i) Árni Magnússon uppyfir línunni: „o : Fialle", þ. e. ac) Vörbufell er

sami bær sem nú er kallabr Fjall, á Skeibum í Arnes sýslu.

2) í handrilinu er þessu hnýtt aplan viit: Ecki stendr jiessi maldagi

eptiv þvi sem kirkian var vig?) . Jovi at him var vigh næst eptir þa er a

lambasto<6um er i borgar firí)i. pelta heyrir ekki til máldaganum , heldr

hefir þadr veri& ritað' i bók já sem máldaginn hefir upphaflega staHÚ" it

annaú'hvort samti&a ec^a skömmu si&ar.
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Einiholti og taldar eignir hennar, en í Gísla máldaga er þar

einúngis nefnd hálfkirkja (^i Einholti") ,
en engar eignir henn-

ar taldar. Einiholt er ein af þeim fjórum eba íimm jörbum í

Biskupstúngna hrepp, sem ekki hefir orbib stólseign, heldr verib

bændaeign h'klega ávallt frá alda öbli
; þar á móti virbist af

maldaganum ,
sem Haukdælir hafi um þetta mund átt einhver

umráb jarbarinnar.
Hcr er í máldaganum skipab þorláks dag óttusaungr og messa.

þar af má rába
,

ab máldaginn sé frá þeim tíma meban ein

þorláksmessa var í lögum, eba frá 1200 til 1237 (sbr. vib

Nr. 104).
Eitt af því sem kirkju þessari er eignab er glergkiggr , og

er þab sjaldgæft á þessum tímum, svo menn kynni þar af ab

leiba sér í grun ab máldaginn væri ýngri. En þetta þarf þó

enga grunsemd ab vekja, því getib er fyr en þetta um, ab gler-

gluggar hafi verib fluttir til kirkna á íslandi. Svo segir í sögu
Páls biskups (kap. 5: Bisk. s.

I, 131), ab hann hafi flutt út

meb sér til fslands tvo glergkigga til SkálhoUs kirkju um sum-

arib 1195, og má þar af rába
,

ab glergluggar muni hafa verib

um þessar mundir farnir ab tíbkast í kirkjum á Islandi hér og
hvar

, þó þeir hafi þá verib sjaldgæfir. í máldaga Saurbæjar

kirkju á Kjalarnesi (Nr. 105 ab framan) er einnig tahnn gler-

gkiggr, sem kirkja sú eigi, og sömuleibis í Lángahoki (Nr. 107
hér næst á eptir) og á stöku stöbum öbrum.

þar sem til er tekib í máldaganum ,
ab lýsa kirkju frá

Maríumessu, þá mun vera hér svo ab skilja eins og annarstabar,
ab Markimessa þessi sé annabhvort Markimessa hin fyrri (15.

August), eba Marmmessa hin síbari á haust (
= 8. Septbr.), en

páskavika er
, einsog kunnugt er

,
vikan eptir páska, en ekki

vikan fyrir páska, sem heitir dymbilvika.

Mariu kirkia j eineholUe a x. himdrað j lande . kkickur

tuær . glerglugg . alUara kkTeðe . roðu kross . mvnnlaug ok

eUdbera .

Su er afvinna þessa fiar . at syngia messu annan hvarn

dag helgan. en fiorða hvern ottu song . ok þær einar liatiðer.

er sa lofar er j Haukadal byr . ottu song . kaupa tveim mork-

um ok vera bæðe [þorkaks dag ottu songr* ok messa.

Tiund Hggr þar til alh'a heimamanna . en gialda j Hauka-

dal hvert haust vetrgamlan sauð.

Lysa fyrir þa daga er messa er sungin eptir. ok ena

hæstu daga fra Mariu messu unz Uðr paska viku.

i) frá [ þat) laks dag ottu. s.; 268,
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107. [uin 1220].

Máldagi kirkjunnar í Lángaholti í Árnes þíngi, [sem Magnús

biskup GizLirarson setti].

J:>essi máldagi er nú einúngis fundinn í máldagabókinni frá

Skálholti í safni Arna Magnússonar Nr. 263 í Fol., bls. 49

(sbr. Nr. 49 ab framan), og er hann kalla&r þar ,^forn máldagi,
ekki úr Wilchins bók".

Lángaholt þetta sem hér er nefnt mun vera Lángholt hib

sybra í Ytra-hrepp (Johns. Jarbat. 8, 327 í Arnes sýslu). þar
er og tahn kirkja í Wilchins máldaga, og eignir hennar, en í

Gísla máldaga er þar engin kirkja tahn, og kann vera hún hafi

þá verib nibr falHn, en jörbin var á seinni tímum lengi stólsjörb

irá Skálholti. Unnarholt (Johns. 9, 328) og Birtíngaholt (Johns.

9, 326) eru bygbar jarbir þar í nágrenninu enn í dag.
Mebal j^ess sem kirkjan á er talib ^jVatnssteinn", ^jStökkv-

ill" og jjhorn". Ef vatnssteinn er ekki misritab fyrir j^vatns-

ker^', þá má þab vera sömu þýbíngar, annabhvort steinker til

ab hafa í vígt vatn, eba steinn meb bolla í klöppubum ,
til

hins sama, eba og í stabinn fyrir mundlaug. Stökkvill eba

stökkull var kallabr vöndr sá
,
sem hafbr

^
var til ab stökkva

vígbu vatni á söfnubinn (sbr. Safn til sögu Isl.
l, 668). Horn

eru í hinum seinni máldögum tahn meb eignum ymsra kirkna,

og voru þau stundum búin, þ. e. brydd og spengd meb gulli,

silfri eba kopar.

Mariii kirkia j langa hollte a .xx. hundrað j lande ok ku.

krossa .ij. ok kluckur .ij. alltara klæðe Ivo. kerta stikurtvær.

ok munUiugar tvær . glerglugg ok gloðar ker. songhuss tiolld

skiohi ok vatnstein . stoha .ij. ok stokkvil . [sæng .j.* ok

hæginde . horn ok handklæðe. fimm merkr vax ok reykelse.

Su er afvinna þessa fiar at þar skal syngia messu hvern

helgan dag. ok annan hvarn ottu saung. kaupa .iiij. morkum.

Lysa fra mariu messu. hinne fyrre fyrer alla heiiaga daga

unz liðr pascha viku . þar scal heima tiund . ok or unnar hollte .

ok or birtinga hollte .

j) frá [
ritaú' likasl sem: vængi.
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108. [um 1220].

Máldagi kirkjunnar að Bíldsfelli í Grafníngi í Árnes þíngi,

[sem Magnús biskup Gizurarson setti].

þessi máldagi er prentabr eptir máldagabókinni frá Skál-

holti í safni Arna Magnássonar Nr. 263 í Fol. (sbr. Nr. 49 ab

framan) ,
bls. 6i. (263 a) ; önnur afskript hans er í bókinni

D 12, bl. 58 (sbr. Nr. 24 ab framan), og er þar sleppt nibrlag-

inu; hin þribja afskript er í Nr. 2G3
,

bls. 52 (263 b), og er

þar einnig sleppt síbara hhitanum. Á bábum stöíiunum í 263
er máldaginn kallabr j^forn máldagi". f>ess sem a milU ber

er getib hér í orbamun nebanmáls.

Bíldsfell er enn bygb jörb , og heyrir nú undir Jiíngvalla

hrepp (Johns. Jaríiat. 11, 480 í Arnes sýsUi). |>ar er taUn

kirkja í Wilchins máldaga, en í Gísla máldaga er hennar ekki

getií), og mun hún þú hafa verib nibr faUin.

í máldaganum er skipab ab sýngja j^einhverja" Pétrs messu
;

þab mun án efa vera svo ab skilja ,
ab þab væri á einhverjum

þeim degi ,
sem helgabr er Petri postula, í minníng þess ,

ab

kirkjan var honum helgub, {^essir dagar eru: 22. Februar, á

daginn Cathedra Petri eba Pétrs stóU, sem haldinn var í minn-

íngu þess þegar Pétr postuU haíi sett biskupsstól sinn í Antio-

chia; annar var Pétrs messa og Páls, 29. Juni; þribi var banda-

dagr (Vincula Petri) 1. August, sem haldinn var í minníng þess,

þegar Pétr postuU var settr í bönd og ofsóktr (Postul. gjörn.

kap. 12).

Uíirkia at Billz feUi er helgvð CDariv drottningv. Petro

postvla . Nicholao biskvpe .

Kirkia a .x. hvndrað j landi. klvckvr .ij. aUtara klæði

.
ij

. tioUd vm songhvs . oc elldberi .

þar skal syngia annan hvarn dag loghelgan . oc hinn

fiorða hvern ottv song .

skyUt skal- at lysa fra^ CDariv messv^ siðani vnz Uðr

paska vikv"^. fyrir þa daga aUa er þar er svngit.

þar skai tivnd heima en kavpa .ij. morkvm at presti.

vnder Vlfliotz [vatnsj kirkiv liggr sea kirkia.

skyllt skal at syngia einhveria Petrs messv.

i) Bils fell, fyrirsögn í D 12. 2) pann, D 12, 263 (b); se, 263 (a).

3) fyrir, misrita^^ D 12. 4) messvni, 263 (b).

5) vika, D 12, og sleppir siðan pvi eplir er, en setr einúngis i sta&

pess: t cet. t cet. — paó' sem eptir er vantar einnig i 263 (b).
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109. [iini 1220\

llJÁLDAGi kirkjiinnar í Oddgeirshólum í Flóa, [sem Magnús

biskup Gizurarson settij.

þessi máldagi er prentabr eptir máldagabókinni D 12 frá

stiptsbókhlöbunni í Keykjavík ,
bl. 56 (sbr. Nr. 24 ah framan).

Kirkja í Oddgeirshólum hefir stabií) mjög lengi , og er

hennar getií) bæbi í Wilchins máldaga og í máldögum Gísla

biskups Jónssonar. Um rekafjöru kirkjunnar hafa bábir þessir

máldagar svo, ab kirkjan eigi j^hálfa Hafnar ferju til reka",
og er þab misritab

; ferju fyrir fjöru. — Reykir, sem eiga-
abir eru kirkjunni, er jörbin LitUi-Eeykir ,

sem nú eru kalh\bir

(Johns, Jarbat. 2, 82 í Arnes sýslu), og er hún sumstabar í

jarbabókum tah'n meb Oddgeirshólum, einsog hjáleiga meb höfub-

bóhnu.

Odd geirs holar.

|>esse er maldagi mariu circiu þeirar er stendr j oddgeirs

holum. at þar scal syngia hvern logheigan dag oc annan hvarn

ottu song. þar scal prestr hafa .iiij. mercr caups.

I>ar hggr til kirkiu hafnar fiara half oc land at reycium oc

tiund þaðan oc lysi tollr allr oc tiund or ollum heimahusum.

iij . kugiildi bu liar fyigia circiu. clucur .ij. kerti sticur .ij.

alltara clæði .iij. elldberi. tiolld of songhus .xvj. mercr vax.

110. [um 1220].

Máldagi kirkjunnar á Ragnheiðarstöðum í Flóa, [sem Magn-
ús biskup Gizurarson setti].

Jiessi máldagi er prentabr eptir máldagabókinni frá Skál-

holti, Nr. 263 í Fol. í safni Arna Magnússonar, bls. 54, og er

kallabr þar ^/orn máldagi" (sbr. Nr. 49 ab framan).
A Eagnheibarstöbum í Gaulverjabæjar hrepp (Johns. Jarbat.

Arnes s. 3, 90) er ekki talin kirkja í hinum síbari máldögum,
Wilchins eba Gísla; viibist því, sem kirkjan þar hafi ekki stabib

lengi, heldr verib fallin nibr þegar á fjórtándu öld.

I máldaganum segir, ab kirkjan eigi tíu hundrub í landi,
en í jarbabókum stendr, ab dýrleiki Ragnheibarstaba sé ekki

meiri en tólf hundrub alls
; |)ab bendir til þess, sem víbar kemr

fram, ab þegar kirkjur hafa verib lagbar nibr, sem hafa átt
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hluta í heimalandi
, þá hefir dýrleiki þess hluta falliÖ nibr

, og

kaupahlutinn einu verií) tahnn, svo ab jörbin hefir öll haldib

þeim dýrleika, sem kaupahlutinn einn hafíii áí)r.

Mariu kirkia a ragneiðarstoðvm a .x. hvndrað j landi.

kiuckiir tvær . kross . ok alltara klæðe. buning sinn allan slikan

sem hann er.

þar skal syngia messv annan hvarn dag helgan . ok en

fiorða hvern ottv song ok kavpa þann song tveim morkvm.

Tivnd liggr þar til allra heima manna. en giallda hvert

havst j golveria bæ gellding.

Lysa fyri þa daga alla er messa er svngin eptir fra mariv

messv vnz liðr paska vikv.

111. [um 1220].

Máldagi kirkjunnar í ferney með sundum í Kjalarnes þíngi.

[sem Magnús biskup Gizurarson setti].

f)essi máldagi er í bábum hinum fornu máldagabókum :

a) Nr. 263 í Fol. í safni Arna Magnússonar, bls. 65 (sbr. Nr. 49
ab framan), og er hann kallabr þar j^forn máldagi" ; b) í bókinni

D 12 í safni Steingríms biskups í stiptisbókhlöbunni í Reykjavík,
bl. 79 (sbr. Nr. 24 aí) framan).

1 þerney er talin kirkja bæfei í Wilchins máldaga og í mál-

daga Gísla biskups Jónssonar, og bænhús hefir stabib þar meb

kirkjugarbi fram á þessa öld, þó ekki hafi þar messab verií) um
lánga tíma. þerney var ein af þeim jörbum Skálholts stóls, sem
Páll Stígsson neyddi Gísla biskup til ab skipta fyrir jar?)ir í

Borgarfirbi (bréf 27. Septbr. 1563 prent. í Safni til sÖgu Islands

I,
131— 132), var hún síían konúngsjörb og seld 1816 (Johns.

Jarfeat.^
bls. 438). Eignir kirkjunnar hafa fallib nibr þegjandi:

hefir Alfsnes verib talib sem jörb scr, og selt sérílagi ; Háfa-
heibi er talin í Gísla máldaga, og hefir þá líklega verib bygt
ból. í jarbabók Árna Magnússonar (1704) er kallab H áh e i b i

,
forn

eybijörb, sem enginn mínnist hversu lengi hafi verib í aubn, og
þótti þá óbyggileg, því hún væri komin í holt og hrjóstr; en

land hennar var þá undir Alfsnesi, og var sú sögn manna
,

ab

landskuld af Alfsnesi hafi verib aukin um helmíng, þegar Háfa-

heibi var lögb þar til. þetta kemr einnig saman vib dýrleikanu,
sem talinn er á þerney og jörbunum sem þar undir hafa legib,

því fjerney hefir verib 30hdr., Vibnes (Víbines) lOhdr., Alfsnes

10 hdr. og Háfaheibi 10 hdr., en í hinum síbari jarbabókum er
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Alfsiies talib 20 hdr., og er þá Háfaheibi tahn meb. Háfaheibi

mim því hafa lagzt i eybi seint á 16du eba snemma á ITdu

öld, og verií) síban talin me'h í Alfsness landi. Vi&nes er þab
sem nú er kallab Víbines, og hefir þab verib tahn hjáleiga frá

íþerney , og selt meb eynni. þegar öll eignin fylgbist ab
,

var

hún talin LX hundraba
, og var eyjan sjálf tahn hehníngr, en

eignirnar á landi hehiiíngr.
Hér er skipab í máldaganum ab sýngja skuh messu í þerney

ávallt er „níu ræbíngar" eru
; þetta orb ræbíngar samsvarar lat-

ínska orbinu ^jectiones^', og skyldi þá messa á þeim helgidög-
um, þegar j^novem lectiones" væri. A katólsku tímunum var svo aÖ

kaha hver dagr í árinu tileinkabr einhverjum helgum manni, og var

þá þann dag lesib ágrip af œfihans og jarteiiium. þessu sem lesib

var skiptu klerkarnir í kaíla, annabhvort þrjá ,
eba sex, eba níu

eba tólf, eptir því hversu mjög hinn helgi mabr var tignabr ú

þeim stab, því ekki var á þessu nein fóst regla, heldr mátti

hver fylgja sinni tilfinníng í því, bæbi hvern menn vildu tigna

helzt, og hvenær þeir vildu halda hátíbina, einúngis ab ekki

raskabist hinar stóru almennu hátíbir kirkjunnar: jól, páskar,

uppstigníngardagr, hvítasunna, Maríumessur o. s. frv. þessvegna

sjáum vér enn í dag, ab hvert land hefir svo ab kaha sína röb

helgra manna í almanökum; máldagarnir sýna oss, ab kirkjur
eru helgabar ymsum , og sögur vorar og annúlar votta opt ,

ab

menn völdu sér einn eba annan helgan mann framar öbrum til

trausts og áheita. Nú hafbi hver kirkja eba klaustr sína tíba-

skrá, eba almanak
, optast nær ritab fremst í tíbabók sína

,
eba

bók þá, sem messureglurnar stóbu
í, og var þar sett vib hvern

merkisdag hvort þá væri þrjár, sex, níu eba tólf ræbíngar. Vér

sjáum sýnishorn af þessu í hinum latínsku brotum aptan vib {)or-

láks sögu hins helga (Bisk. s.
I,

396—40á^), má þar sjá bæbi

hvert efni var í þessum ræbmgum, hversu þeim var skipt, og
hversu þær voru fleiri eba fœrri

, eptir því hversu mikib var haft

vib á þeim degi á hverjum stab. A Islandi var, eins og vér

vitum, þorlákr biskup tignabr meb þeim mestu, voru því níu

ræbíngar á þorkíksmessum Hklega á flestum stöbum, einkanlega
í Skálholts biskupsdæmi, eba þar sem kirkja var helgub þorláki ;

svo var og eins ab sínu leyti um Jón biskup Ögmundarson í

Hóla biskupsdæmi, og um Gubmund biskup. þar á móti vitum

vér af regkibók Nibaróss kirkju, ab þar hafa ekki verib nema
sex ræbíngar á þorláksmessu (Bisk. s. I,

403— 4). Eptir töki

ræbínganna nefndu menn stundum dagana sjálfa, svosem ab sá

eba sá dagr væri j^dies trium (sex- novem- duodecim) lecíio-

num", þ. e. þriggja (eba sex, níu eba tólf) ræbínga dagr.
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^Mariv er kirkiíi helgvð j þern eyio-. jacobo^ postvla.

nicholao ok Thorlaco, [marie magdalene ok Agnete^.

hvn a þessi fiogvr [lond. half þerney'^. Olfsnes" hafva"^

heiði . Viðnes . ok er j þerney Tivnd ok groftr af þessvm

bæivm.

Kirkia a at helmingi selfor j Stardal ok sva afreit^. ok

sva þess hlutar fiorv j
krossa vik er þerney fylger . halft

þriðia kvgilldi bvfiar.

hvn a liolld vmhverfis. klvckvr tvær ok kalek . messv fot

tvenn^ ok tvenn'^ alUara klæði. slopp ok kantara kapv. skrift

ok globa ker ok tolf manaða tiða becr*'.

Sv er afvinna þessa fiar. at þar skal vera prestr ok

diakn . ok syngia allar heimilis tiðer ok messv*'^ ofvallt*-'^ er

niv ræðingar erv. Tvær messvr hvern dag of'-* langa fostv

ok vigilla hvern aptan rvmhelgan . messa hvern dag of ' ^
jola

fostv. en annan hvarn dag þess a milli.

|>ar skal kavpa fiorvm morkvm heima song ok þrettan

messvr j 01fsnes^<^.

Lysa of*''* nætr fra mariv messv siðane vnz hðr paska vikv.

112. [um 1220].

ItIáldagi kirkjunnar að Ilólmi hinum innra á Akranesi, [sem

Magnús biskiip Gizurarson setti].

Eptir máhiagabókinni D 12 í safni Steingríms biskups, sem
er í stiptsbókhlöbunni í Keykjavík, bl. 74 (sbr. Nr. 24 ah framan).

Um aldr máldagans md helzt rába af þremr atvikum
, og

er þab fyrst, aí) hann er í þeim kafia bókarinnar
,
sem hinir

i) þerney, fyrirsögn i D 12. 2) J)erney, D 12. 3) Jacobbo, D 12.

4) frá [ mariu magdalenu ok agnesi, D 12.
^

5) frá [lofid half: þerney, 0. s. frv., D 12, og er f)a& rángt, þvi

kirkjan hefir átt perney eina hálfa, en hinar jard'irnar heilar.

6) þann. D 12 (Olfz nes) ; Alfsnes, 263.

7) hafra, D 12, og er það' rángt, en sýnir aiT oriHt)' hefir veriit- ritaúr

hafva (= Háfa). «) f)ann. D 12', afretfc, 263.

8—10) .ij., D 12. 11) þann. D 12
, bækur, 263. 12) messa, D 12.

13) afvallt, D12', avalt, 263. 14) af, 263, um, D 12.

j3) Imnn. D 12. af, 263. 10) þann. D 12; Alfsnes C^i^sama), 263.
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forniistu máldagar eru í; aDiiaí) er þab, ab hér er nefndr hlass-
h V a 1

r, og má ráfea þar af, aí) máldaginn sé frá þeim tíma sem

Grágás var lögbók á landi voru. þab kemr einnig hér fram,
ab Stabarhólsbók snertir framar efni máldaga þessa en Konúngs-
bókin, og vottar þab, ab hann muni vera réttilega settr á daga

Magnús biskups Gizurarsonar
,

en sé ekki eldri. Um hlasshval

hefir Konúngsbókin alls ekkert, og tvítekr þó greinina um hval-

reka á leigulöndum (Fins. útg. il, 126 og 129). I Jónsbók er

ekki heldr nefndr hlasshvah', og Járnsíbu vantar allan eba mest-

allan Rekabálk. j)ar á móti hefir Stabarhólsbók greinilegar
ákvarbanir iim þetta atribi, og þab svo, aí) hún hefir fyrst forna

grein um hlasshval, og þar næst hefir hún innskotsgrein um
hib sama, sem aubrábib er ab muni vera ýngri, enda stendr og
innanmáls í bókinni vib þá grein, ab hún sé ^^nýmæli". En
þetta samband greinanna getum vér nú rakib meb samburbi eins

handrits, sem útgefendrGrágásar hafa ekki notab, og ef til vill ekki

þekkt; en þab er skinnbókarbrotib Nr. 279 í 4to í safni Arna

Magnússonar, þab hib sama sem vér höfum tekib eptir skrána

iim Spákonuarf og abrar skrár þíngeyra klaustrs (sbr. Nr. 80
hér ab framan). A þessari bók eba kveri hefir verib fremst

Rekabálkr, ritabr meb fornri hendi á þrettándu öld, meban Grá-

gás var landslög; hefir þab án efa verib meb vilja gjört, ab rita

þar í upphafi þenna bálk, því bókin hefir verib œtkib til ab

rita í hana ymsar lausaskrár klaustrsins og heimildir til reka og

ýmislegra annara hlynninda ;
var þab þá handhægt ,

ab hafa

þar meb vib hönd ser Eekabálk, til ab þurfa ekki ab seilast

lángt eptir lögunum. Nú skulum vér á líkan hátt og fyr bera

saman hvorttveggja handritib, og sést þá hversu steypt er saman

greinunum í Stabarhólsbók :

Í>ÍNGEYRABÓK StAÐARHÓLSBÓK

(A. M. 279 4to. bls. 4). (bls. 176^. A. M. útg. i, 362).

vm leigu landz fiorv^. vm hvalreka a leigo lande. LVi.

Ef hual rekr a fioru þa er Sva er oc mælt . ef hual rekr

leigu landefylger. þa scal leig afioro þa cr leigo handi fylgir .

[lendingr]^ festa hual þann þa scal leiglendingr fesla hual

sem hann eigi oc aðr var tint. þann sva sem hann eigi oc

enda [a hann]^ at hafa af aör var tínt . enda a hann at

huahium samfengnum hlas þat hafa af hvalnum samfengnum
er einn eykr ma d[raga a]^ hlas hual. þat er eiN eykr ma

þa oc a slettum velie æf huah* draga a þá a slettum velli . ef

er tuitogr eþa len[gri. en ef hvah' er tiiitogr eða lengri.

i) fýrirsögn meb raubu letri ; upphafsstafrinn grænn, og dregib i rautt

og gult. 2) fúib gat á bUibinu i skinnbókinni.
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liua]lr> er scemre eþa scerör ^jjig gg]^yair scal nu vera

siia at hann se minni en [heill vi. viii. fiorðunga vettir.

þess kyns h]ua]r' tvitogr þa hálf t hvart s pik oc rengi.

scal læiglendingr ecki |hafa af efþess kyns hualr er.

huahnmi. en]* iafn scyldr er En ef huah' er skemri. eða

hann at festa enn minna hual skerðr sva at hann se mixi

en heill þesskyns hualr xxgr.

þa scal leiglendingr ecki hafa

af hualnom . en iamscylldr er

hann at festa in miNa hval

sem hiN meira

Ef ver jöfnum greinum þessum saman
, þá veríium vér

þess varir, ab ekkert ber á milli nema þab, ab Statarhólsbók

setr inn eina grein sem hin hefir ekki, og sé gætt ab efni henn-

ar, þá sést Ijóslega ab hún er nýjari en hitt, þareb hún gefr
almenna og vissa reglu um hlasshval eptir vigt; en í Konúngs-
bókinni er sleppt öllu þessu og meira af kapítulanum ,

svo ab

líklegt er hann se ekki saminn eba settr í lög fyr en snemma
ú þrettándu öld. — En þab ætlum vér, ab svo sé ab skilja

ákvörbun máldagans, ab hann kalli hlasshval tvítugan eba lengri,

og muni kirkjunni vera gefinn hlutr landeiganda úr þeim hval,
en ekki úr þeim er minni væri

,
hélt þá eigandi eptir þeim

hlutanum
, því leiglendíngr skyldi ekkert hafa af þeim hval

eptir Grágös; landeigandi gefr því allan reka af stórhvÖlum,
nema þab er leigulibi átti

,
en heldr eptir smáhvalareka ; hann

gefr og allan sinn hluta af vibrekanum, en leigulibi heldr eptir

keflarekanum, sem hann átti ab lögum.
Hib þribja atribi

,
sem sýnir ab máldaginn se forn, er þab,

ab skipab er ab sýngja ^^Pétrsmessu um alþíngi", þ. e. Pétrs-

messu og Páls, 29. Juni. þó sker þetta atribi ekki svo Ijóst

úr um aldrinn
,

ab þab verbi fullyrt meb vissu
,

til hvers tíma

hann heyri. Frá því ár 999 og meban Grágás hélzt hófst al-

þíng venjulega þegar tíu vikur voru af sumri, en ekki fyr, nema

lögsögumabr bobabi á alþíngi árib ábr ab þínglausnum ,
ab menn

skyldi koma fyr til þíngs árib eptir. Sumar byrjabi þi eptir

gamla stíl á fimtudaginn sem féll á 9.— 15. April, og tíu vikur

af sumri voru þá libnar á mibvikudags kvöld 17.—23. Juni;

alþíng hófst því um þetta mund í fyrsta lagi hinn 18da Juni

og í seinasta lagi á Jónsmessu, 24. Juni, og var í lengsta lagi

fjórtán nátta þíng, var þab því ú enda í fyrsta lagi á þribjudags
kvöld 30. Juni, og í seinasta lagi á þribjudags kvöld 7. Juli,

eba kvöldib fyrir Seljumanna messu. En þegar Járnsíba var

i) fúib gat á blabinu í skinnbókinni.

2) ný (=. nýmæli), innanmáls i skb.
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sett, og síban Jónsbók, var settr fast ákvebinn dagr til alþíngis,

og skyldu menn koma til þíngs Petrsmessii aptan, þab er kvöldib

fyrir Pétrsmessu og Páls, eí)a 28. Juni, Nú lægi ab vísu nærri

ab hugsa, ab þar sem máldaginn segir fyrir aí) sýngja Pétrs-

messu um alþíngi og annan dag helgan um þíngib , þá sé lík-

legast ab Pétrsmessa haíi þá verib í upphafi alþíngis og því sé

þannig til orba tekib; en þab virbist h'klegra, ab Pétrsmessa sc

helzt tiltekin vegna þess hún var einna mestr helgidagr um al-

þíngistímann, sem sýnir Kristinréttr hinn forni.

Kirkia at hohne.

Kircia at holme er helgvð með gvði hinne helgv gvðs

moðvr marie. oc Johanne efangeUsta. jacobo postvla envm

ellre . thoma erchibiskvpe . oc vincentio diacono oc Sebastiano .

oc ollvm helgvm .

En sa er cirkiv maldagi at liohni . at þar h'ggr til circiv

bol oc tyrfmgs staðir. hval reci fra circiv homrvm oc til bresa

gerðis. ef meiri er en hlass hvah'. En ef minne er þa eigv

hind eigendr. Viðreci allr fylgir j þvi takmarki. nema cefla

reke.

þar fylgia kyr . viij .

þangat leggiast tivndir til af . vij . böivm .

þar fylgia klockvr . v . oc messv fot tvenn . oc cantara

capa oc sloppr. scrin oc messv fata cyrtiP . band boc oc

stoka oc crisma cer. pienarium oc glerglvggr. altara klæði

.vij. cista. oc circiu tioHd oll. Roðv crossar þrir oc skript.

kerli sticvr. ij. oc gloða cer. mvnlogar .ij. oc lysi colvrþriar.

hægindi oc dyna.

Sia er scylíd a stað þeim . at þar scal prestr vera at heim-

iHs hvsi OG tiðir hvern helgan dag. ottv songvar aHir oc heim-

ilis tiðir. hvern dag messa of langa fostv. oc jola fostv .

jmbrv daga aHa. oc leyfis daga. oc .iij. dagaj vikv rvmhelga.

þar scal vera scyHt at syngia petvrs messv vm aldingi oc annan

dag helgan vm þingit.

J>ar er gropt lofat þeim monnvm oHvm er menn viHa

þangat færa.

i) pann. cyrttil, D 12 (ritiUla fyrir cistu, eiya cistil.^^.
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113. [um 1220].

Máldagi Garða kirkju á Akranesi, [sem Magnús biskup Gizur-

arson setti].

þessi máldagi er prenta&r hér eptir máldagabókinni frá 1601,
sem er D 12 í safni Steingríms biskups í stiptsbókhlöbunni í

Reykjavík, bl. 76—77 (sbr. Nr. 24 ab framan).

Máldagi þessi er í alla stabi svo svipabr þeim sem er næst

á undan
,

Innrahólms kirkju máldaga ,
ab enginn getr verib eíi

ú ab þeir sé samtíba. þar sem talib er ab kirkjan eigi gullkal-

eik, gylltan róbukross, glerglugg og fleira, sem um þessar mundir

var sjaldfengib , þá bendir þab oss á, ab aubugr mabr og höfb-

íngi bjó í Görbum um þessar mundir, þórbr prestr Böbvarsson,
móburbróbir Sturkisona

(-[- 1220), og eptir hann þorleifr sonr

hans (Sturl. s. og þorláks bisk. s., Bisk. s. I, 284—286).

1 máldaganum stendr
,

ab kirkjan eigi tíu kýr og þrettán

kúgildi ásaubar, og leysi hvort annab
; þab er svo ab skilja, ab

heimilt skyldi vera ab greiba kú fyrir ærkiígildi , og sömuleibis

ásaubarkúgildi fyrir kú, þegar skilab væri innstæbufénu eba

reikníngr gjör.

Garðar.

þesse er maldagi Lorencii oc Sebastiani kirkiv j gorðvm
a acra nesi. at circia a [halft]' heima land oc skrin gyllt með

hœlgvm domvm. silfr kaieka .iij. oc einn gylltan oc gull

kalec. hinn fiorða.

VI. manna messv fot. oc kantara kapvr .iij. oc sloppa

.iiij. IX. alltara klæði . munnlögar .ij. oc kerte sticvr .iij. oc

jarn stikv mikla. vi. klockvr. roðv krossa .v. oc einn gylldr.

iica cracr. font oc skiolv. gloða ker .ij. liolld vm alla kirciv.

gler glvgg oc stola .iij. oc messv fata kistv. kerta stock oc

pvnd vax.

a miili oss j arna nesi oc griot garðz j galmans vik a

kirkia alla stor reka. oU þav tre er þvi erv lengre en sex

alna. at boloxi megi a setia fyrir framan. en fyrir ofan ala a

allt garða land alian reka vt fra mark loc . en sa er við garð

at osi.

i) Jjessu er bætt inní, vegna þess ab bæbi Gyrbs máldagi og Wilcliins

hafa svo , og er ekki líklegt, a^ kirkjan hafi inist hálft heimaland frá því

þessi máldagi var settr og fram á fjórtándu öld. I Gísla máldaga (1575)
er fyrst talib kirkjunni allt heimaland i Görbum.

Dipl. Isl. I. B. 27
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Selfarar tvennar. onnvr a mas staði en onnvr vpp með
leira fyrir vestan gagn vart biskvps breckvm.

af rætt j Svanga j
Skorradal ollvm navtvm oc a gagn

heiði ollvm savðvm.

kircia a kyr tio oc .xiij. kvgilldi asavðar oc leysa hvart

annat oc þria tigi gelldinga.

Sea er skyll[d] a þrim kvm . vætr oc svmar. at gefa nyt

vndan hvern fostv dag meðan miolk er. vndan annarri hvern

þvat dag. vndan hinni þriðiv hvern drottins dag.

þar scvlv vera prestar .ij. oc diakn oc hvern dag messa

.ij.^ vm langa fostv.

ef heimelis prestr er a heynesi. þa scal giallda j garða

hvndrað .

j gorðvm skal syngia .
ij

. messvr miðvikvdag hvern oc

fostv dag hvern.

Tivndir liggia vndir þessa kirkiv af halfvm fiorða tygi bða.

þar skvlv fylgia verk hestar .ij.

ecki fylgir Skagi garða landi.

114. [ura 1220].

Máldagi kirkjunnar að Melum í Melasveit í Borgarfirðij [sem

Magnús biskup Gizurarson setti].

Prentaíir eptir máldagabókinni D 12, bl. 73—74 (sbr. Nr.

24 hér ab frainan).

Vér höfum áör prentaban máldaga Mela kirkju ,
sem talinn

er eldri en þessi, og heimfær?)r til tíma þorláks biskups (1181;

sjá Nr. 61, bls 270—272). Flest af því sem talib er kemr
saman þar og hér, en sumt er þar talií) frekara

, og ætti þab
ab benda

til,
ab ekki væri rétt abgreint í máldaga Sveins bisk-

tips hib forna og hib nýja, heldr ætti ab sleppa úr ítökum þeim,
sem talin eru þar framar en hér. En jafnvel |)6 vandhæfi se

á ab segja meb vissu, ab sú abgreiníng sé allskostar rétt sem

þar er fylgt, þá mun eg þó geta þess, ab dæmi finnast eins til

þess í máldögum ab kirkju eignir mínki
,

eba þær breytist

ýmislega, eins og ab þær vaxi, og svo er einmitt um hina síbari

máldaga Mela kirkju, ab þeir eru í hvikulla lagi ;
en sumstabar

i) þ. e. tvær messur daglega. a) tygir, D 12»
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verbr engin abgreiníng meb fullri vissu gjörí), fjr en búib er ab

prenta alla múldagana og geta menn síban jafnab þeim saman sín

á milli.

Melar.

Kirkia at melvm er helgvð gvði almattcvm. oc sancte

marie . petvre . oc andree . StepHano . Olauo . Laurentio . Martino

00 NicHolao . THollaco . Agatte . Lucig . oc sanctarvm undecim

OD[illivm]^. oc oUvm helgvm.

Hon a mela land allt með oUvm göðvm þeim er tHorlacr

ceypti . oc magnvs hefir siðan til lagt . oc sel for j land þat

er liggr a milli fossIæk[i]ar oc Ivngv ar . oc viðan til hvsa . oc

bvnavtnar meðan þar getr.

kircia a .v. kyr. oc halfan þriðia tavg hvndraða j bocvm

oc messv fotom oc oUv kirciv skrvði .

þar liggr [til]
circiv tivnd sv er verþr af .xiiij. bovm oc

or hofn half.

Sv er skylld^ a stað þeim. at þar skal vera prestar .ij. at

heimili. eða prestr oc diacn oc qven gilldr omagi or cyni

magnvs-^

þar scal vera ottv songr. oc messa hvern dag^ nema vm

alþingi. þa er ei scyllt at syngia optar nema log helga daga^.

Annan hvarn dag .ij. messvr vm langa fostv. oc þa vigilia

hvern aptan rvmhelgan. oc annan hvarn vm iola fostv.

|>ar skal lios brenna vm not[t] fyrir mariv messv hina

fyrri. oc hveria nott þaðan fra vnz liðr cross mcssv vmvarit^.

þar er lofaðr groptr ollvm þeim licvm er menn vilia þangat

færa. er circiv lægt eigv.

J)ar fylgia kirk[iv]r at læk oc j hofn . oc bðna hvs þrenn .

i) J). e. 11000 meyja, eta. hin helga Ursiila og stallsystr hennar
,
sem

kalla"bar eru Kolnis meyjar. Artit)ardagv þeirra er 21. Oktobr.

2) skyllda, D 12. 3) magnusar, D 12. 4) daga, D 12.

b) hér endar bl. 73
^

en efst á hl. 74 stendr : halft land j Skorra

hollti . XVI . kyr oxa . vi . vetra gamlan oc hesta .
ij

. og er þessu án efa

skotiiT inn i máldagann af ritaranum, en ofanmáls er ritaá sogn gubina

og œtla eg þetta hafi tillit til þess sem inn er skotiT.

g) Mariumessa hin fyrri er 15. August; krossmessa um vor er 3. Mai.

27*
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115. [Ulíi 1223].

Máldagi Ilvomms kirkju í Norðrárdal, [sem iMagnús biskup

Gizurarson setti].

Eptir máldagabókinni D 12, bl. 78
[sbr.

Nr. 24 ab framan].

Máldagi |)essi heyrir til þeim kaíla bókarinnar
,

sem í eru

hinir fornustu kirknamáldagar úr Skálholts biskupsdæmi ; j^ar ab

auki sýnir hseh'i málfæri máldagans sjálfs , og samburbr vib abra

máldaga Hvamms kirkju, ab hann er mjög forn
, og traublega

ýngri en hér er sett
; sýnir og upphafib, ab hann muni vera

vígslumáldagi kirkjunnar. En um tímatal hans á dögum Magn-
ús biskups Gizurarsonar getum vér helzt farib eptir því ,

ab vér

vitum hann visiterabi á Vestfjörbum 1224, og eptir Kristinrétti

skyldi Skálholts biskup hafa farib um biskupsdæmi sitt á hverju

þriggja úra bili; er því líklegt hann haíi verib í Borgarfirbi
árib fyrir.

f)ab er einkennileg ákvarban í þessum máldaga, ab þar

megi leysa XII aurum hvert kúgildi kirkjunnar, þab er : ab gjalda

megi einúngis 72 álnir fyrir hvert hundrab (120 áhiir), ef ekki væri

kiígildi til þegar svara ætti af hendi kúgildum kirkjunnar ; þab
er einúngis húlft hundrab meb ársleigu af hundrabi

,
eba helm-

íngr innstæbunnar meb eins árs leigu hennar allrar.

Hvammr.

Mariv kirkia ok ins helga thorlaks biskvps j
hvammi var

vigð með þessvm maldaga.

at þar skal vera prestr heimilis fastr ok syngia allar heim-

ilis tiðir. messa avallt er [gor er' til. vigilia hvern dag vm

langa fostv. annan hvarn dag vm jola fostv. þar scal cavpa

.iiij. morcvm at presti.

þar scal vera messv diacn heimilis fastr ef biskvp vill.

eða miðr vígðr ef hann vill sva.

Kirkia a .xx. kvgilldi. heimillt at leysa .xii. avrvm kvgilldi.

kirkia a land a holi ok froða engi.

hvn a klvckvr .iiij. kerti stikvr .ij. gloða ker. elldberi.

vmbvnað vni font. hvn a vercfæri lic at grafa. munlogar .
ij

. allt-

ara klæði.ij. tiolld vm songhvs .xv. mercr vax ok reykelsis.

í^ar liggr til kirkiv tivnd heima manna ok [af] .xviij. b0vm

oðrvm .

frá l goiir, D 12.
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f>ar er leyfðr allra manna groptr nema presta.

þar liggia til .vii. bonhvs kavpa .vi. avrvm af hveriv.

z cet.

116. [um 1223].

Máldagi kirkjunnar í Hafsfjarðarey, [sem Magnús biskup

Gizurarson setti].

Máldagi þessi er prentabr hér eptir bókinni D 12, bl. G8-69

(sbr. Nr. 24 hér ab framan).

Um tímatal máldaga þessa er mest farib eptir því, ab hann

er í hinum fornasta kafía bókarinnar
, og hann er svo Hkr mál-

daga Hvamms kirkju hér næst ú undan, ab hann er augljóslega
frá sama tíma.

Kirkjan í Hafsfjarbarey, eba HafFjarbarey, sem nú er venju-

legra ab nefna, var búin ab eignast alla heimajörbina á fjórtándu
Öld og var þar þá stabr (Beneficium). Kirkjan J)ar var Nikulás

kirkja, eba helgub hinum heilaga Nikulási biskupi af Mirrea, sem
var mjÖg tignabr af mörgum mönnum á Islandi og margar kirkjur

eru helgabar; er og af honum mikil saga á Islenzku ritub, meb
formála Bergs ábóta Sokkasonar frá Múnkaþverá (1325), og gób

drápa, sem ort hefir Hahr prestr Ögmundarson, um eba nálægt 1400,

og enn íleiri kvæbi. Til sóknar í Haffjarbarey lá allr Eyjahreppr,

og þegar Wilchinsbók var samin (1397) lágu þar undir fimm bæn-
hús. En á sextándu öld fóru ab koma þar landbrot mikil af

sjáfargángi ,
svo ab torsótt varb ab komast yfir sundib í eyna ;

tók Gísh biskup Jónsson þá kirkjuna af 1563, og lét byggja

aptr htla kirkju í Hrossaholti
,
eu sókninni var skipt vib Gnúpá

og bæirnir sunnan árinnar lagbir ab Kolbeinstöbum
,

en vestan

árinnar ab Miklaholti'. Bjarni prestr Gíslason var seinastr prestr
ab Hafsfjarbarey , og fór hann ab Stabarhrauni 1508 (Prestatal í

Ritum hins ísl. lærd. hsta fél. XI, 73). J^etta stób þó skamma

stund, því 1570 var bygb kirkja d Raubamel hinum ytra, og

lögb |)ángab öll hin forna sókn Hafsfjarbareyjar kirkju, nema
Höfbi. {jar eptir voru Kolbeinstabir og Raubamelr þíngabraub,
allt til |)ess 1645, ab Brynjólfr biskup Sveinsson gjörbi þá breyt-

íng, ab Kolbeinstabir voru lagbir til Akra, eba Hítarness þínga,
en Baubimelr til Miklaholts, og hefir svo stabib síban^. I mál-

dagabók Gísla biskups er skýrt frá, hversu skipt var upp
kirkjuíjám í Hafsfjarbarey , og var þar |)á ekki um aubugan

i) Bréf höfu^smannsins Páls Stígssonar og Gísla biskups Júnssonar um

sóknaskipan i Snæfellsness prófastdæmi, gjört á Bessastöbum 27. De-

cembr. (Septembr. ?) 1565. prent. í Lagas. Isl. i, 90-92.

2) Rit hins isl. lærd. lista fél. xi, 76 athgr. 25.
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garb ah gresja innanstokks. A síbari tímiim hefir jörfein í

Hafsfjarbarey komizt alveg í aufen, en Hausthús
,
sem var fyrr-

um jörb sér, og síban fylgbi Hafsfjarbarey sem eybihjáleiga og
höfb til selstöbu, hefir orbib abaljörbin. I Gíslamáldaga eru

Hausthús talin eybikot, sem sé haft til selstÖÍ)u ; í jarbabókinni
1696 er Hafsfjarbarey tahn bygb jörb meb 100 áhia landskuld

og 5 kúgildum, en Hausthús ekki nefnd
;

í jarbabók Arna Magn-
ússonar er talinn dýrleiki á Hafsfjarbarey 16 hundr., landskuld

100 áln. og kúgildi 3, þarmeb Hausthiis eybihjáleiga, sem sé

höfb til sels, og er þar meb talin landskuld 40 áln. og kúg. 1.

— Frá þeim tíma eru Hausthús talin í jarbabókum sem abal-

jörbin, og þó meb töluvert minni leigumála en ábr [1760:
landsk. 80 áln. kúg. 3], og svo er enn í hinu seinasta jarba-
mati frá 1850 (Skýrsl. um landsh. á ísl. i, 683).

— Hinn forni

dýrleiki á Hafsfjarbarey ,
sem Arni Magnússon telr

,
hefir síbar

verib tileinkabr Hausthúsum. þess skulum vér enn geta, ab

fasteignum Hafsfjarbareyjar kirkju er svo skipt, ab Raubamels-

kirkja hefir eignaztHausthús (þ. e. Hafsfjarbarey sjálfa) og Hömlu-
holt* meb 10 kúgildum , þegar Raubamelskirkja var sett 1570,

og hefir prestr síban 10 fjórbúnga smjörs af Raubamels eignum.
Hólsland hefir lagzt undir Miklaholts kirkju.

I máldnganum sjálfum er ýmislegt eptirtektar vert. f)ab
er fyrst, ab Eyjar land

(|).
e. heimajörbin Hafsfjarbarey) og Hóls

land^ sé ^^at tveim kúgildum hins fimta tigar" , þab ætla eg se :

42 hundr. ab dýrleika; nú er dýrleiki jarbanna 32 hundr.
, og

gæti manni því dottib í hug, annabhvort ab misritab væri í

máldaganum ^
fimta" í stab ^^fjórba", því þá stæbi allt í skorbum,

eba ab hundrabatala jarbanna væri hér aukin af því þær væri

virtar móti kúgildum ,
eba og, ab dýrleikinn hefbi síbar verib

settr nibr, þó vér ekki vitum hvenær þab hafi verib gjört.
—

þar sem talab er um ab leysa eitt gjald meb öbru ,
er sagt svo

fyrir, ab leysa skuli vættina meb hálfri mörk
; þ. e. meb 24 áln-

um, og kemr þab heim vib Hvamms máldaga hér næst á und-

an, þegar þrjár vættir mjölvægs matar eru taldar í hundrab svo

sem hér (sbr. Nr. 23, bls. 167 hér ab framan); verbr þá hundr-

abib leyst meb 72 álnum, ef matr var
til, en annars varb hlut-

abeigandi ab greiba kúgildij þab er fullt hundrab.

Hafs fjarðar ey.

Sa er kirkiu maldagi j hafs fiarðar ey. at eyiar land halft

liggr til kirkiu oc hols land halft. Cn þau .ij. eru at tveim

kugiUdum ens fimta"* tigar.

i) þessa jörb átti Hafsfjarbareyjar kirkja þegar hún var tekin af.

2) Hóls land (Hólsland) er kallab alstatiar, og litr l)ö út sem jörbia

liafi. ab fornu heiti^ Hóll. 3) Ijannig D 12 (rétt. fjórba?^.
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En þar fylgir til halfs niunda hundraðs
j busgagne oc

husbuningi oc hestar .
iij

. ij
. marka hestr hvaR oc kyr . xij .

oc .Ix. a. oc .1. vætta matar. Rett er at giallda iafn marg-
ar fiska vættir sem smior vættir. en annars matar leysir hverr

giallda skal halfa mork fyrir vætt. oc kugiildi fyrir þriar v[ættir].

ef eigi er matr til .

Su er afvinna af fe þessu . at kaupa at preste sem við

ma komast . en prestr er skylldr at syngia þar messu huern

dag loghelgan oc annan hvarn ottu song oc allar heimilis

tiðir . oc sva rumhelljgar tiðir. sem bondi getr keypt við

prestinn^

117. [1224].

OKIPAN Magnús biskups Gizurarsonar um saung og þjónustu-

gjörð í kirkjum, sömuleiðis um skriptir og um innieiðslu kvenna

í kirkju.

þessi skipan er án efa sú, sem getib er um í Annálum
vib árib 1224, og kallab : ^^Boborba breytni Magnús biskups
messu". í

Finnr biskup hefir haldib (Hist. Eccl. Isl.
l, 312athgr. a),

ab Magnús biskup hafi verib settr af embætti fyrir þessa skipan,
af því hún muni hafa verib gjörb fyrir hvöt kórsbræbra í Nib-

arósi, en Qandskapr var milli þeirra og Pétrs frá Húsastöbum,
sem þá var í erkibiskupskjörum ab Nibarósi. þessu hafa sagna-
ritarar Norbmanna fylgt (Keyser. Den norske Kirkes Historie.

I, 402) og síban rakib þar úr ymsar frásagnir, sem bygbar eru á sögu

Arngríms ábóta og auknar meb tilgátum (Munch. Det norske

Folks Historie. lil, 874—-75). En þó oss vanti nú margar
greinilegar frásagnir um

, hverjar sannar ástæbur hafi verib til

ymsra vibburba á þessum tímum
, þá mun varla geta leikib á

tveim túngum um þetta mál. Ef ab Magnús biskup hefbi orbib

settr af embætti fyrir skipanir í andlegum málum, þá hefbi

þab annabhvort orbib ab vera af
þvi',

ab hann hefbi gefib skip-
anir sem hann átti ekki vald á ab gefa, eba ab efni skipananna

sjálfra hefbi verib ósamkvæmt kirkjulögunum. En þetta virbist

hvorugt hafa verib. Biskupar höfbu vald til ab haga kirkjusib-

um og helgihöldum á ymsa vegu, þegar þab raskabi ekki hinum
almennu reglum kirkjunnar. Vér finnum ab vísu vott til þess,

i) prestmíí, D 1S,
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ab menn þóttust hafa meira fyrir sér, þegar sagt var ab sá eba

sá sibr væri vib kirkjmia í Nibarósi
,
eba í Rómaborg o. s. frv.,

eba sumir þóttust ekki vilja tigna þann helgan mann sem ekki

væri tignabr annarstabar en á íslandi
;
en ekki finnum vér neinn

vefengja þab vald biskupa, ab skipa fyrir um ymsa hluti í

sh'kum efnum. fiar ab auki ber einnig skipanin sjálf meb

sér, ab biskup hafbi rábanejti klerka sinna, þareb hún er sam-

þykkt á prestastefnu. Ab efninu til er ekki heldr neitt í skipun

þessari, sem ekki er samkvæmt þeirra tíma sibum og lögmáh,

og mibar til at bæta reghir í kirkjusibum og efla gott sibferbi.

Prestum er hér skipab í fyrstu grein ,
ab hafa ekki hina sömu

þjónustugjörb lengr en einn mánub í senn ; þab bendir til
,

ab

þeir muni hafa haft ábr óbreytta þjónustugjörb um marga mán-

ubi, og þarmeb forsómab ab hafa nógar og reglulegar tíbabækr.

Hinar næstu greinir miba til ab koma fastri reghi á kirkjusaung,

og er sú regla samkvæm hinni rómversku kirkju. Greinin um

skriptir er ab nokkru leyti bygb á skipunum kirkjujiíngsins í

Lateran 1215. Seinasta greinin mibar til ab gjöra mun á

lausakonum sem eiga börn, og eigingiptum konum
, og bendir

sú skipan til, ab allar konur haíi ábr verib leiddar í kirkju á

íslandi meb sama sib
,

en greinarmunr svipabr þeim sem hér

er skipabr heíir ávallt síban haldizt vib
,

meban sá sibr stób ab

leiba konur í kirkju. Arni biskup þorláksson hefir stabfest á

ný skipun þessa (1269 eba 1270), og mundi þab eigi hafa orbib

ef hún hefbi verib svo fjarstæb, ab samþykkt hennar hefbi verib

afsetníngarsök fyrir þann biskup sem setti hana.

Eg hygg, ab meb afsetníng Magnús biskups hafi verib allt

öbruvísi úfab , og muni vibskipti þeirra biskupanna Gubmundar

og hans á einn veginn, en á annan veginn vibskipti beggja

biskupanna vib hina veraldlegu höfbi'ngja á íslandi
,

eba í fám

orbum ab segja : vibreign hins andlega og veraldlega valds á

íslandi, hafa verib undirstaba málsins. AUt lýtr ab því, ab

óvild hafi verib undir nibri alla tíb milH biskupanna, frá því

ab Gubmundr sigrabi Magnús í kosníngnum. þar vib bættist,

ab framferbir biskupanna voru harbla ólíkar: Gubmundr mat ab

engu skynsamlega stjórn eba rábvísi eba eignir i veraldlegum

efnum, landslög og réttindi manna voru fyrir honum einkis

verb, ef þau sýndust koma í bága vib þab sem hann vildi vera

láta í smáu sem stóru. Magnús hélt fram hinu sama sem Páll

biskup, hann sætti hverju færi til ab auka vald biskupa, en fór

aldrei í berhögg. Hann fylgbi höfbíngjum, og var í frændsemi

og vináttu vib þá, og neytti vakls síns til ab setja niðr þrætur

þeirra og skakka á milh þeirra þegar mest reib á
,

en þá sá

hann svo um, ab hann og frændr hans og heilög kirkja báru

ægishjálm yfir ölhmi öbrum. Meban Páll var biskup ríktu Odda-

verjar, eptir ab Magnús tók vib ríktu Haukdælar
, og höfbu þá

um tíma Sturhinga í flokki meb sér. þetta áht á máhnu styrk-
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ist vib, ef vér lítum skyndilega yfir helztii vibbiirbina á þessu

tímabili, og einkum vibskipti biskupanna.

þess var ábr getib, ai Gubmundr biskup kom út 1218, en

jafnskjótt samsumars rak Arnór Tumason hann frá stóli. Samt

var hann á íslandi þartil Sturla Sighvatsson elti hann út í Gríms-

ey og hertók hann þar (1222) og fór hann þá utan. Guttormr

erkibiskup tók þá enn hib fyrra bragb ,
ab stefna höfbíngjum

iitan, en enginn gegndi. þá mun og erkibiskup hafa ritab Magn-
úsi biskupi, því árife eptir (1223) sendi hann tvo klerka meb
bréfum sínum til erkibiskups. En þá um vetrinn (6. Febr.

1224) andabist Guttormr erkibiskup, og svörubu kórsbræbr

bréfum Magnús biskups um vorib ;
er þab hib fyrsta sinn sem

vér þekkjum ab kórsbræbr komi fram í íslenzkum málum. Vér

verbum varir vib upp frá þessum tíma
,
ab vald kórsbræbra í

Nibarósi fer æ vaxanda, og afskipti þeirra af kirkjumálum,

einkanlega kosníngum biskupa og erkibiskupa, en þessa hafa

menn ekki gætt á íslandi, og fyrir þá sök ekki skeytt um ab

setja þar kórsbræbr eba capituhmi á bába biskupsstólana , þareb

þeir hafa treyst hinum fornu lögum sjálfra sín, ab þeir skyldi

biskupar vera sem kosnir væri af lærbum og leikum á íslandi. En

fyrir þetta hib sama voru kosníngar j)eirra ab engu haf bir, J^egar

vóx metnabr kórsbræbra í Nibarósi, heldr var ])á sagt, ab þegar

engir kórsbræbr væri vib einn biskupsstól, þá féUi biskupskosn-

íngr undir kórsbræbr móburkirkjunnar , þab er á erkibiskups-
stólnum í Nibarósi. En þessir kosníngar í Noregi voru aptr
ollandi því , einsog vænta mátti

,
ab öll yfirráb málanna lentu

í útlendra höndum smásaman meir og meir, og íslendíngar

sjálfir blésu ab þeim kolunum. Eptir ab Gubmundr biskup kom
til Noregs, var hann fyrst í Björgvin ,

en síban fór hann norbr

til Nibaróss og var þar tvo vetr (1224.
— 1226). þú kom Pétr

erkibiskup í land, og hefir þá Gubmundr biskup túlkab mál

sitt fyrir honum
;
má rába í á hvern hátt þab hafi verib

,
af

því , að 1226 um vorib komu þeir út til Islands Gubmundr

biskup og Björn klerkr
,

sem kallabr var Rita-Björn, og höfbu

bréf erkibiskups ,
var þar tekib embœtti af Magnúsi biskupi,

og honum utan stefnt, ásamt þeim höfbíngjunum, f)orvaIdi bróbur

hans Gizurarsyni, Sighvati Sturlusyni og Sturlu syni hans. Af

þessari utanstefníngu þyki m.ér aubsætt, ab breytíng Magnús
biskups á messusaungnum hafi ekki verib ástæban

,
heldr samlag

biskups vib höfbíngjana, og rógr sá sem Gubmundr biskup hefir

getab spunnib út af því ,
um fylgisleysi Magnús biskups vib

kirkjunnar málefni; en þar til hefir og einnig komib áhugi erki-

biskups og laungun til ab fá sem mest ráb á íslandi
, þegar

hann sá ab Islendíngar gáfu á sér fángaráb.

Magnús biskup gegndi ekki utanstefníng erkibiskups, og hélt

embætti sínu sem ábr; þeir hcjfbíngjarnir sátu einnig kyrrir,

og höfbu ab engu bob erkibiskups. J^orvaldr fór ab stofna

klaustr í Vibey og gjörbist þar kanoki, og Magnús biskup styrkti
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þar til. pab sem mest hefir valdib
,

ab skipun erkibiskups var

í þetta sinn ab engu höfb, hefir án efa verií) þab, ab Pétr erki-

biskup andabist á þessu ári
, og eptirmabr hans

, þórir hinn

þrænzki, kom ekki til stóls síns í Nibarósi fyr en 1228, en þá
sendi hann jafnskjótt bréf til íslands og stefndi utan á ný
Magnúsi biskupi , Sighvati og Sturlu. þorvaldr Gizurarson var

þá úr sögunni, og kominn í klaustr sitt. þá fór Magnús biskup
loksins utan, en Sighvatr og Sturla gáfu utanstefníngunni engan

gaum. þegar Magnús biskup kom til Noregs er svo ab rába

sem hann hafi verib lengst framanaf í Björgvin ,
fra því um

haustib 1228 og til þess 1230, en þá andabist þórir erkibiskup

og varb hann ekki lángvinnr (-j-
8. Aug. 1230). A þessu ári er

þess getib, ab Magnús biskup færi til þrándheims , og kemr þá
fram ný hlib á hinum íslenzku málum, sem ekki er fagrari íHts

en hin fyrri ; þá stefna kórsbræbr utan Gubmundi biskupi Arasyni
á Hólum, en Hákon konúngr og Skúli jarl stefna höfbíngjum.

þessi er hin fyrsta utanstefníng frá konúngs hendi, og þó án

alls réttar, þareb konúngr átti alls ekki yfir höfbíngjum á Islandi

ab segja. En í þessu er grunsamt um ab sé bendíng frá Magn-
úsi biskupi , og hafi hann sagt þeim ,

ab höfbíngjar á íslandi

mundi eigi þykjast skyldir ab meta ab neinu stefnur erkibiskups
eba kórsbræíra, en þeir kynni heldr ab meta stefnur konúngs

og jarls , því þá hefir verib ab myndast sá almennr hugsunar-
háttr manna

,
ab konúngar og jarlar væri bornir til ab rába yfir

bændum hvar sem væri, en frjálsa þjó&stjórn og jafnborin rétt-

indi þekktu menn eigi né skildu neitt í. En hafi Magnús biskup

gefib þessa bendíng, sem mér virbist aubsætt ab verib hafi, þá
hefir hann þarmeb veitt framgáng hinu háskalegasta rábi fyrir

frelsi íslands. Nii var hann í þrándheimi í tvö ár (1230— 1232),

og var þá Sigurbr erkibiskup kominn til Nibaróss
, þegar hann

fór iit til íslands
;
færbi hann nú þau bréf erkibiskups út

,
ab

Gubmundr biskup skyldi vera af embætti
, og galt meb því aptr

Gubmundi biskupi í sömu mynt bréf þau, er hann hafbi fært

honum ábr. Ekki höfbu menn á íslandi verib í þetta sinn svo

aubsveipir, ab gegna utanstefníngum konúngs og jarls ; en nú var

aptr stefnt utan hinum sömu mönnum og fyr, og þarmeb þorvaldi

Gizurarsyni. Fór þab þó enn sem fyr, ab enginn gegndi stefn-

unni. Arib eptir (1233) urbu einskonar lyktir á málum á íslandi,

því þa sættust biskupar bábir vib Sturlúnga, og Sturla Sighvats-
son fór einn utan

,
en þessar sættir stóbu ekki lengi , og árib

eptir (1234) voru á tíu stöbum flokkar og setur meb herbúnabi.

Nú voru bábir biskuparnir orbnir gamlir menn
, og komu menn

sér því saman um ab kjósa biskupsefni til beggja biskupsdæmanna,

eptir því sem sibvenja hafbi verib, voru þá kosnir 1236 Magnús

prestr Gubmundarson á þíngvöllum, dóttursonr Jóns Loptssonar
í Odda, ab Skálholti, og Björn prestr Hjaltason, sem kallabr var

Kygri-Björn, ab Hólum. Bábir klerkarnir fóru utan samsumars,
en þegar til Noregs kom voru þeim gjörbar allskonar tálmanir,
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svo ekki varb af vígslu þeirra. þab er líklegast, ab erkibiskup

og kórsbræbr muni hafa fundib sér til formgalla á kosníngi

þeirra, ab biskupar voru þá enn bábir á lífi og héldu embætti,

og fyrir því fór Björn prestr til Rómaborgar. En meban á

þessu stóö þá öndubust biskuparnir Gubmundr og Magnús ,
bábir

á sama árinu (Gubm. f 16. Marts 1237; Magnús f 14.

August 1237) , og var ])á Björn prestr í Rómför sinni
,

en

um vetrinn eptir andabist hann á leibinni
, og var þarmeí)

eydt máli þeirra biskupsefnanna. þá var um sama leyti kom-
inn nýr snúníngr á vibskiptin vií) Island

, því 1237 um vorib

hafbi Hákon Noregs konúngr stefnt enn í þribja sinn utan

goborbsmönnum, og í ])etta sinn heppnabist honum í fyrsta sinn

ab egna fyrir þá; fóru þeir þá fjórir frændr ab sunnan og vestan :

Snorri Sturluson, {>orIeifr J>6rí)arson í Görbum á Akranesi, Ólafr

þórbarson hvítaskáld og ^^órbr kakali Sighvatsson ; þá fór og
utan þórarinn Jónsson aí) austan

,
sonr Jóns Sigmundarsonar.

Um vorib eptir (1238) þegar frétzt hefir lát Bjarnar biskupsefnis
til Noregs, mun hafa komib upp þab ráb í Noregi ,

ab kjósa
uorræna biskupa til íslands, og er ekki getib ab hinir íslenzku

höfbíngjar mælti þar neitt í móti
;
er J^ví líklegast, ab þeir hafi

verib hafbir í rábum meb, og hafi þeim litizt svo á, sem engin
hætta væri í ab hafa biskupa norræna

,
heldr mundi ])ab öllu

fremr vera ymsum kostum búib, og raundu þessir hinir útlendu

menn verba öllu órábríkari og óágengari vib höfbíngja heldr en

innlendir biskupar, enda og hafa í annan stab miklu minna

bolmagn vib höfbíngjum , þareb þeir hef bi engar ættarstobir í

landinu, mundi því þetta vera gott ráb til ab koma aptr á réttan

stofn höfbíngjavaldi því ,
sem ábr haf bi verib

,
en var lækkab

eigi alllítib fyrir biskupavaldinu. Nú kom þar til, ab þetta ár

(1238) var eitthvert hib mesta kollsteypuár í veraldlegri stjórn,

sem libib hefir yfir Island, og má sjú þaraf, hversu mikils var

í mist, þar sem bábir biskupar voru fallnir frá, og fimm af helztu

goborbsmönnunum voru úr landi. A þessu sumri var alþíngi

eydt meb vopnum og ófribi (Sturl. 6, 9: II, 204) og meb höf b-

íngjum hófst einn flokkr af öbrum
, þar til lyktabi meb bardag-

anum á Örlygstöbum og falli þeirra febga, Sighvats og Sturlu (21.

August 1238). þab ár voru vígbir norrænir biskupar til íslands,

Sigvarbr þéttmarsson ábóti í Selju til Skálholts og bróbir Bótólfr

í Helgisetri til Hóla
, og komu út vorib eptir til íslands, þá

kom og út Snorri Sturluson og abrir goborbsmenn , og segja
menn ab Snorri hafi þá gjörzt jarl Skúla hertoga, en Húkon

konúngr lagbi ])á farbann fyrir íslendínga frá Noregi og fór

Snorri ab honum naubugum ;
mun þab ekki efamúl, ab farbann

konúngs muni hafa verib til þess ,
ab Snorri og Sturlúngar þeir

sem í Noregi voru skyldi eigi geta komizt til ab reisa rönd vib

Gizuri þorvaldssyni eptir fall Sturlu, en Gizur var hábr konúngi

og honum handgenginn.
Vér höfum nú séb vibskipti Magnús biskups og Gubmund-
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ar
, og þá vi?)burbi í sögu landsins

,
sem höfbu rót sína í

óheillakosníngi Gubmundar til biskups, og í óvild þeirri sem milU

biskupanna var. Er þar af aubsætt, ab þessi skipan Magnús biskups
um messusaunginn, sem hér fylgir, muni ekki hafa getab verib nein

orsök til þess hann yrbi settr af embætti. Nú skulum vér skýra
nokkru gjör frá því, sem sumum kann ab vera ókunnugt í sjálfri skránni.

Creclo in unum er trúarjátníngin á Latínu (^^Vér trúum allir

á einn gub, föbur almáttugan" o. s. frv.) og er hún prentub bæbi

á Latínu og íslenzku í gröllurunum meb nótum, einsog hún var

súngin meban grallarasaungrinn hélzt. Einsog kunnugt er var

hún súngin eptir gubspjall, ábr en prestr steig í stól.

Puer natus (^(Einn sveinn er oss fæddr" o. s. frv.) er messu

upphafib í latínusaung, ebr hinum forna kirkjusaung á jóladaginn,

og er tekib eptir Esajas spám. 9. kap.
—

þessi sálmr er prentabr
á Latínu í öUura hinum eldri gröllurum, sem latínusaungr er í.

Prœfationes (^rehtíuY) ímessum, ebr formálar, voru svo kallabir

af því, ab sá saungr var súnginn og tónabr rett ábr en byrjab
var ab útdeila kvöldmáltíbar sakramentinu. Præfationes eru svo

gamlar, ab hin elzta sem menn þekkja var eignub Jakob postula,
en síban var þeim fjölgab svo í Vestrlanda-kirkjunni ,

ab menn
höfbu sumstabar sína á hverjum sunnudegi, og svo var víba enn

á elleftu öld. Síban skipubu páfarnir fyrir, hversu þessu skyldi

haga, og var þá tiltekib fyrst níu, síban tíu og seinast ellefu

præfationes ; eru þær allar hinar sömu sem hér eru skipabar,
nema eina vantar, sem eignub er Gregorius páfa og er um An-

dreas postula (sbr. Du-Cange, Glossarium med. Latin., vib orb.

tjPræfatio" ; Bona, Eerr. Liturgg. Libri lil. prent. í hans Opera.
Paris. 1678. 3 Voll. FoL). — Allar þessar Præfationes eru prent-
abar í hinum katólsku messubókum (Missale Speciale. 1504.

Fol. ,
bl. LXX) og víbar, og hjá oss þekkjum vér fjórar þeirra,

sem héldust vib eptir sibaskiptin og voru súngnar á fjórum
hátíbum : jólum , páskum, hvítasunnu og Trinitatis (þrenníngar-

hátíbinni) ; eru þær allar prentabar á Latíuu og á íslenzku í þeim

gröllurum sem hafa latínusaung, og voru súngnar alltaf meban

grallarasaungrinn hélzt. Úr sögu Gubmundar biskups höfum vér

eitt dæmi, ab præfatio var þá súngin á Latínu, og var þab þegar
hann var prestr á VöIIum í Svarfabardal (um 1190; Gubm. s.

kap. 19 : Bisk. s. l, 438). — þær præfationes, sem hér eru taldar

eru þessar, og er þá sleppt því sem allar hafa sameiginlegt, sem

er forsaungrinn (Dominus vobiscum — Drottinn sé meb ybr,

og: Sursum corda — Lyptum upp hjörtum vorum til himins,
o. s. frv.) og eptirsaungrinn (Sanctus — íleilagr , heilagr,

heilagr er drottinn Zebaoth o. s. frv.),
en tekib einúngis þab sem

er einkennilegt vib hverja um sig:

I. Quia per incarnati verbi mysterium nova mentis

nostræ oculis lux tuæ claritatis infulsit. ut dum visi-

biliter deum cognoscimus per hunc invisibilium amo-
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rem rapiamur . Et ideo cum angelis et arcbangelis .

cum thronis et dominationibus . cumque omni militia

celestis exercitus bymnum gloriæ tuæ canimus sine fine

dicentes: (Sanctus, o. s. frv.)

þetta er svo útlagt í grallaranum : J>ú sem fyrir orðið,

sem á sig tók manndóm, í Ijóma þinnar birtu upplýsir

vor bugskots björtu með nýju Ijósi ,
svo að nær vér

berlega þekkjum guð, að vér þá mættum í réttum kær-

leika til sannrar ástar og girndar óforgengiiegra bluta

. verða upp kveiktir. Og þar fyrir með englunum og

böfuðenglunum ,
með trónunum og maktarvöidunum,

sömuleiðis ásamt með öllum bimneskum birðsveitum,

sýngjum vér lofsaunginn þinnar dýrðar oáflátanlega,

segjandi: (Heilagr, o. s. frv.)

þessi præfatio er prentub í hinum íslenzku gröHurum í

jólasaungnum.

II. Quia cum unigenitus tuus in substantia nostræ

mortalitatis apparuit. nova nos immortalitatis suæ luce

reparavit. Et ideo cum angebs, o. s. frv. (sem i).

f>essi er ætlub til þrettánda dags jóla og fram til lángaföstu.

III. Qui corporali jejunio vitia comprimis . mentem ele-

vas . virtutem largiris et præmia . per Cbristum domi-

num nostrum. Per quem majestatem tuam laudant an-

geH . adorant dominationes. tremunt potestates. coeli

coelorumque virtutes. ac beata serapbin . socia exsulta-

tione concelebrant. Cum quibus et nostras voces ut

admitti jubeas deprecamur. supplíci confessione dicen-

tes : (Sanctus, o. s. frv.).

IV. Qui salutem bumani generis in b'gno crucis consti-

tuisti . ut unde mors oriebatur inde vita resurgeret .

lít qui in ligno vincebat per lignum quoque vinceretur .

Per Christum dominum nostrum. Per quem majestatem

tuam, o. s. frv. (sem ill).

V. Te quidem domine omni tempore. sed in hoc potis-

simum die (hac pot. nocte) gloriosius prædicare . cum

pascba nostrum immolatus est Cbristus. Ipse enim ve-

rus est agnus. qui abstulit peccata mundi . qui mortem

nostram moriendo destruxit. et vitam resurgendo re-
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paravit . Et ideo cum angelis et archangelis, o. s. frv.

(sem i).

þessi præfatio er prentub í hinum íslenzku gröliurum í

páskasaungnum, og er íslenzkut) þannig: Að vér drottinn

alla tíma háleitlega heiðrum og lofum þig, en þó eink-

anlega á þessum degi, á hverjum vort páskalamb
Kristr er fyrir oss fórnfærðr. því hann er það sannar-

lega páskalamb ,
sem burt tók allar heimsins syndir.

Sá sem fyrir sinn dauða hefir vorn dauða sigrað og

h'fið fyrir sína upprisu endrnýjað . Og þarfyrir með engl-

unum (o. s. frv. sem i).

VI. Qui post resurrectionem suam omnibus discipulis

suis manifestus apparuit. et ipsis cernentibus est ele-

vatus in coelum. ut nos divinitatis suæ Iribueres esse

participes . Et ideo cum angelis (o. s. frv. sem i).

VII. Qui ascendens super omnes coelos. sedensque ad

dexteram tuam . promissum spiritum sanctum hodierna

die in filios adoptionis effudit. Quapropter profusis

gaudiis totus in orbe terrarum mundus exsultat. Sed

et superne virtutes alque angeUcæ potestates ymnum
gloriæ tuæ concinunt. sinc fme dicentes: (Sanctus.

o. s. frv.).

þessi præfatio er prentub í hvítasunnu-saungnum í hinum

íslenzku gröllurum, og er íslenzkub þannig: Ilver upp er

farinn yíir alla himna, sitjandi til þinnar hægri handar .

og hefir sínum útvöldum börnum gefið þann fyrirheitna

heilaga anda, hvar fyrir allr heimrinn stórlega sig gleðr

með hjartans hæsta fögnuði.- Líka einnig þeir himnesku

kraptarnir og englanna maktarvöldin; ásamt með þeim

sýngjum vér einnig iof þinni guðdómlegri majestatis

dýrð og œru fyrir utan enda óaflátanlega, segjandi:

(Heiiagr, o. s. frv.).

VIII. Qui cum unigenito filio tuo et spiritu sancto unus

es deus. unus es dominus. non in unius singularitate

personæ . sed in unius trinitate substantiæ . Quod enim

de tua gloria revelante te credimus . hoc de filio tuo .

hoc de spiritu sancto sine difTerenlia discretionis sen-

timus. Ut in confessione veræ sempiternæque deitatis .

et in personis proprietas. et in essentia unitas. et in
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majestate adoretur æqualitas. Quam laudant angeli.

venerantur archangeli. adorant dominationes. tremunt

potestates. coeli coelorumque virtutes. et beata seraphin

socia exsultatione concelebrant. cum quibus et nostras

voces ut admitti jubeas. te precamur. supplici confes-

sione dicentes : (Sanctus . o. s. frv.).

þessi er prentuí) í hinum íslenzku gröUurum í saungnum á

Trinitatis sunnudag, en nibrlagií) er nokkub frábrugbib í

sumum katólskum messubókum. í grallaranum er þannig

íslenzkab: |>ú sem með þínum eingetnum syni og heil-

ögum anda ert einn guð og einn herra, ekki í einíngu

persónunnar heldr í þrenníngu einnar undirstöðu
; því

að allt það sem vér triium fyrir þína opinberan um þína

guðdómlega dýrð, það sama trúum vér um þinn eingetinn

son, það sama og einnig um heiiagan anda fyrir utan

allan mismun nokkurs aðskilnaðar; svo að í einni sannri

og eiiífri guðdómsins viðrkenníngu tilbeðin verði sundr-

greiníng persónanna og einíng verunnar. með jafnri

majestatis dýrð og heiðri. hverja majestatis dýrð að

lofa englarnir og höfuðenglarnir ,
himnarnir og alUr

himnanna kraptar ,
cherubin og svo seraphin ,

með sam-

hljóðandi óaflátanlegri röddu segjandi : (Heilagr, o. s. frv.).

IX. Te domine suppliciter exorare . ut gregem tuum

pastor eterne non deseras . sed per beatos apostolos

tuos continua protectione custodias . ut hisdem rectoribus

gubernetur. quos operis tui vicarios eidem contulisti

præesse pastores. Et ideo cum angeUs (o. s. frv., sem

I). þessi præfatio var á postula messum.

X. Et te in veneratione beatæ Mariæ semper vir-

ginis. exsultantibus animis collaudare. benedicere et

prædicare. quæ et unigenitum tuum sancti spiritus

obumbratione concepit. et virginitatis gloria perma-
nente lumen æternum mundo eífudit Jesum Christum

dominum nostrum . Per quem majestatem tuam
,

o. s.

frv. (sem iii).

Communicantes er upphaíií) á því sem tdnab var eptir

útdeih'nguna , og er meb ymsum smábreytíngum ,
hérumbil á

þessa leib :

Gommunicantesetdiem sacratissimum celebrantes.



432 SKIPAN MAGNLJS BISKDPS UM KIRKJUSIÐU. 1224.

quo dominus noster Jesus Christus pro nobis est traditus .

sed et memoriam venerantes inprimis gloriosæ semper

virginis Mariæ. genetricis ejusdem Dei et domini nostri

Jesu Ghristi. sed et beatorum apostolorum.

Hanc igitur oblationem servitutis nostræ. sed et

cunctæ familiæ tuæ . quam tibi offerimus . ob diem in

qua dominus noster Jesus Christus tradidit discipulis

suis corporis et sanguinis sui mysteria celebranda.

Quesumus domine ut placatus accipias. dies-

que nostros in tua pace disponas. atque ab eterna

damnatione nos eripi . et in electorum tuorum jubeas

grege numerari. o. s. frv.

Skipan Magnús biskups Gizurarsonar er enn til á mörgum
skinnbókum, þar sem eru í söfn af skipunum hinna fyrri biskupa ;

þar á móti hefi eg aldrei fundib hana ritaba í Kristinrétti Árna

biskups , einsog lagagrein eba kapítula Kristinréttarins, og svo

mun varla finnast
,
nema ef vera skyldi í pappírshandritum

*
.

En af því ab skipan þessi er í marga stabi merkileg í kristin-

rétti á Islandi, og er grundvölh* kirkjusiíianna í merkilegu atribi,

einnig ab hún hefir verib höfb í metum og samþykkt af hinum

eptirfylgjandi biskupum í Skálholti, og haldizt í gyldi ab nokkru

leyti fram á þessa öld, þá hefi eg hér, einsog ábr, prentab hana

meb þeim afbreytíngum sem hún hefir í skinnbókum
, og læt

hverja afskript hennar halda sér eins og hún er
;
en til þess ab

lesandi fái fijótt yfirht yfir handritin, og aldr þeirra ognibrröbun,
læt eg fylgja hér töflu yfir þau , og get þess, ab greinatalan er

ekki í handritunum, heldr er hún sett hér til ab gjöra yfir-

htib Ijósara. Handritataflan er þannig , og eru handritin merkt

A—N, en orbamun er hægt ab finna þegar menn jafna saman

afskriptunum.

i) í sögu Finns biskups (I, 309) er orbab nokkub óskihnerkilega. Fyrst

segir hann, ab sér sé ekki Ijóst i hverju boborbabreytni Magnús bisk-

iips hafi verib innifalin (quæ mutatio qualis aut quanta fuerit, non liquet),

en kvebst ætla ab hún sé sú, sem sé köllub bob Magnús biskiips, og sé

43. kap. í Kristinrétti hinum nýjara. f)etta hefir Munch tekib upp eptir

Finni biskupi. En i athugagrein vib sögu Finns biskups er skipanin prentuí)

eptir J)rem handritum, sem þar eru nefnd, og er hún í engu J)eii*ra ritub

sem kapituli í Kristinrétti. Þar ab auki má geta þess ,
ab i Kristinrétti

Arna biskups eru ekki til 43 kapítular alls; flest handrit hafa frá 32 til 35,

en varla fleiri. Eg ætla ab svo standi á þessu, ab Hannes Finnsson hafi

bætt athugagreininni vib ^egar bókin var prentub í Kaupmannahöfn, en

ekki breytt neinu í sögunni.
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3) aflausnarbréfs form frá prófasti , eptir settar skriptir í konu-

máli
5

bls. 2
;
—

4) þrjár ræbur rita&ar meb ágætlega fallegri

fornri hendi, bls. 3—7; er hin fyrsta á allraheilagra messu, önnur á

allra sáhia messu (2. Novbr.), þribja er um hlýbni, og er skýrskotab þar

til hins helga Bernardus ábóta. — 5) þarnæst fylgja ymsar greinir

á Latínu, meb öferum höndum ritabar, og er þaí) allt gubfræbislegs

efnis, eptir yrasum bókum, svosem Durands Ratiónale (Durand -j-

1. Novbr. 1296), Remund de Penna fortí (f 1275), Gregorius

og Augustinus, bls. 7— 14. — 6) vers á Latínu um gebslag manna

(bls. 15), eptir hinni fornu skiptíngu í Qögur lyndismót eba tem-

perament :

Largus, amans, hilaris, ridens, rubeiqiie coloris ) Talis est san-

Cantans, carnosus, satis audax, atque benignusj guineus.

Versutus, failax, irascens, prodigus, audax )
rp

,. . , .

Astutus, facilis, siccus, croceique coloris. )

ia'»s estcoiericus.

Est sompnolentus, pinguis, facie color albus ) Talis flegmati-
Est hebes huic sensus piger in spiramine mulltos ) cus.

Non expers fraudis, timidus, luteique coloris ) Talis melancoli-

Inuidus et tristis, gracilis, dextreque tenacis. j cus.

7) þar eptir fylgir Skipan Magnús biskups, sú er hér

er prentub, og er hún meb snotri hendi, sem gengr næst hinni

fegrstu, er ábr var nefnd; þessi skrá er ritub á bls. 15— 16, og

fylgja þar eptir : 8) tvær skipanir Árna biskups þorlákssonar, bls.

16—17
;

en nebanmáls á bls. 16 er bréfsform frá sömu tímum til

gjafasafna handa fátækum hjónum.

Eptir Skipanir biskupanna fylgir aptr á Latínu: 9) nokkub úr

Durands Rationale og úr Decretis, bls. 18—21
; þareptir:

— 10) ræba

nokkur um kvöldmáltíbina, bls. 22—23. A seinustu blabsíbunni

er einhver gamall reikníngr, ab mestu ólæsilegr ; þarnæst ein grein

úr skipun Arna biskups þorlákssonar um skírnar stabfestíng barna,

sem skírb hafa verib skemmri skírn; þessi grein er meb mjög

fornri hendi, og ágætlega rituí). Nebst a blabsíðunni er grein á

Latínu úr kirkjurétti, og virbist vera úr ritum Goífridus (Goífridus

Andegavensis
— Gobfrebr frá Angers í Frakklandi, frá fyrra hluta

tólftu aldar).

Eptir þessu handriti hefir skrá þessi ekki verib fyr prentub.



1224. SKIPAN MAGNÚS BISKUPS UM KIRKJUSIÐU. 435

þessi' boð iioro sett af magnusi biskupe ok i samþykki
tekin af aullum lerðum monnum

|

a presta stefno

1. at prestar. skuiu cigi fyrna meia þionusto. Cn skipta

um Sinn
|

a hueriom manaðe

2. Syngia credo in unum i messo huern drottins^. dag.

jola. dag. primum |

i aullum messum . Setta. dag. iola. atta .

dag . jola ok iafnan i þeiRi uiku er puer natus er
| sungin .

þrettanda'^ dag uppstigningar. dag . mario messo[r] . fiorar^

crvcis messur baþar allra heilagra messo
j
kirkiu. dag. altaris

dag5. postola messor aliar. laughelgar. aila pascHa uiku ok

huita daga |

uiko þria octauiss^^. daga. epipHanie ascensionis"'.

assumpcionis . sancte . marie . marci ewangeliste |

luce ewan-

geliste. johannis ante portam latinam . Jn commemoracione

pauli. ad uincula petri. |

Barnabe apostoli. marie magdalene
ok Sua ef nío réðengum'' er sungit. in diuisione apostolorum |

ok in transfiguracione domini .

3. Eigi skal hafa fleire en tiu^ prefaciones i messum .

eina um iol
|

framan til. þrettanda'<\ dags. Quia per

incarnati .

aunur in epipnania domini. atta^^ daga. Quia cum

unigenitus .

þriðia'^ um
| langa fausto lil palma. dags. béði drottins

daga. ok þar ameþal. qui corporali .

fiorða'-'' ena efzsto
|
fimm^-* daga. Qui salutem ok iafnan

er messa er Sungen de sancta crvce .

fimta^"^. um pasciia til
| gagndaga . Te quidem.

i) upphafsstafr raiibr, nær því afmá<&r. Fyrirsöga er engin.

a) d^ttníns, skb. 3) 13., skb.j met) indverskri tölii eptir hinu forn-

asta lagi, sem finnst í mörgum skinnbókum frá íjórtándu öld.

4) 4
,

skb. me'h indverskri tölu. fjessar fjórar Mariumessur eru :

Kyndilmessa (2. Febr.), BoÍ5unardagr (25. Marts), Maríumessa hin fyrri

(Himnaför Mariu, 15. August) og Maríumessa hin sí^ari (Fæ^íng Maríu,

8. Septbr.)5 sbr. Kristinrétt Þorláks og Ketils, kap. 22 og 23.

*) kirkjudagr og altarisdagr er sá dagr, sem haldinn var árlega í

minníng vígslu kirkju nokkurrar e^ba altaris, og var sá dagr meh mestu

hátíí)um atj þeirri kirkju. e) octatauiss, skb. r) assencionis, skb»

b) ræ^íng = lectio, sbr. bls. 412 a'b framan.

—
la) 10. 13. 8. 3. mel indverskum tölustöfum í fornri mynd í skb,

13—15) tölustafir fornir indverskir; 4, 5 og 5.

28*
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Selta' de ascensione^. niu^ daga. Qiii post resurrec-

cionem.

Sioimda-* . um huita daga . Qui ascendens
|

ok semper
er messa er Sungen de spiritu sancto.

Atta^. de trinitate alia þa uiku ok domini daga alla
|

fra

huita daugum ok til iola faustu Qui cum unigenito nema þat

[festum se^ Sungit |

er ser íiafi aðr prefacionem.

Niunda"^ de apostolis . Te domine suppliciter ok Se su

semper er þeim er sungit |

nema uigilio daga.

Tiunda^ de domina . Ct te in ueneracione . ok ueri Su iafn-

an er henni er sungit |

nema kyndil messo. Quia incar-

nati. ok sua þar til. domini^. daga fra octava epip[h]anie ok

til. niu^" uikna
|

fausto nema fya kome nio uikna. fasta. þa

skal obreytt prefacio

4. hafa skal ok comm|unicantes ok hanc igitur'* alla.

pascHa uiko ok helgo uiko . j(ola). dag. i aullum messom
|

skal syngia communicantes ok sua. þrettanda^-. dag. skir.

dag . uppstigningar. dag. ok engua þessa luti optaa |

en nu

ero akueðnir. Sa hueR ok sem gerer annars kostar at uilia

Sinum skal
| giallda biskupi. eða. umboðsmanni hans. tolf^-^

aura . eða. missa elia messo saungs.

5. Eigi^-* skal
I leyfa havfuð synð ok engi a at gera þott

boðen se . Vm þa eina luti kaus hugr |

umbun*^ er maðr er

eigi skylldr at uita^^. Bioða bera skript fyri bera synd ok leynda

I

skrift fyri leyndan laust. Banna berliga j forméji. pasca. dag.

þionusto tekio huerium þeim |

er eigi hefir tii skripta gengit.

eða . ser ueit a hendr leynda stor luti.

i) tölustafr forn indverskr : 6. 2) ascencione, skb.

»-5) tölustafir fornir indverskir: 9, 7, 8.

6) [ se festum, skb. mei)' víxlnnarmerki vppyfir.

.7—e) tölustafir indverskir me^ fornu lagi : 9, 10.

9) d^, skb. {== drottins). 10) tölustafr indverskr meh fornu lagi: 9.

11) g» (= igitur), skb.

12— 13) tölustafir (13, 12) meh hinni fornu mynd hinna indversku tölu-

stafa. 14) Eg, skb. (eigi e&a engi).

15) er munbun, skb., og sýnist er vera strika^ yfir.

10) þannig allir, nema K, sem hefir veita, og mun réttast at lesa

svo ' Um þá eina luti kýss hugr imibun , er maibr er eigi skyldr at veita.
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6. manna konur at eins skal með
|
brennanda kerte i

kirkiu leiða. þer er born eigu með bondum sinum en allar

aþrar með
| aungo kerte^

B.

Eptir skinnbók í safni Arna Magnússonar, Nr. 344 í Fol.,

bls. 147. Bók þessi er merkileg og ágætlega ritub, hérumbil um
1350. A henni er rituí) Jónsbók (bls. 3 — 115), og þar aptanvib

nokkrar réttarbætr, en engin ýngri en frá Hákoni húlegg; þar meb

fylgja skipanir eba leyfi Vilhjálms kardínála
, og síban forsagnir í

ymsum málum (bls. 116— 123). þá koma ymsar greinir, sem heyra

til kirkjuréttarins, og seinast Kristinréttr Arna biskups þor-

lákssonar (bls. 123— 146). Seinast eru Skípanir eba Statutur

biskupa og erkibiskupa (bls. 147— 157), og er þar fremst þessi

skipan Magnús biskups, er hér fylgir eptir, en ýngst er

Statuta Jóns biskups í Skálholti frá 1345. Skinnbók þessa hefir

Árni Magnússon án efa átt frá barnæsku
, því hann hefir ritab

framan á fremsta blaí)i: „Arnas Magnæus island. m. pr.", og

bendir áskript þessi til
,

ab hann hafi ritab hana þegar hann var

úngr stúdent í Kaupmannahöfn. Skinnbók þessi hefir aldrei verib

höfb vib útgáfur, og er þó ein meb hinum beztu.

Boð^ þessi voro sett af herra magnvsi biskvpi ok i sam-

þykt tekin af lærðvm monnvm a prestastefnv.

1. at prestar skvlo eigi fyrna meir þionostv en skipta vm

sinn a manaði.

2. Syngia credo in vnvm i messv hvern drottins dag. jola

dag fyrsta i ollvm messvm . Setta dag. atta dag ok iafnan i

þeirri vikv sem pver natvs er svngin . þrettanda dag vpstign-

i) fylgir eptir skipan Arna biskups ^orlákssonar, sem lýsir því, ab hún

stabfesti skipanir Magniís biskiips.

2) engin fyrirsögn í skinnbókinni. IJpphafsstafr grænn og dregib í

rautt. Orbib „collatum^', sem Arni hefir ritab fyrir ofan, merkir, ab hann

hafi skrifab þetta upp eta, Iktih skrifa og borit) þab saman. Statuta þessi

fylgir hér næst á eptir Kiistinrétti Arna biskups. Skinnbókin hefir allvib-

ast strik yfir stafnum i (í;, og er J^ví hér ekki sinnt.
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ingar dag . mario messor .iiij. krossmessor ba()ar. allrahei-

lagra messo . líirkio dag ok alltaris^ dag. postvia messor allar.

al!a paska vikv ok hvitadaga vikv. þria octavis daga epiphanie.

ascensionis^. ílssvmpcionis . CDarie^ magdalene ok sva in divi-

sione apostolorvm ok transfigvracione domini .

3. Eigi skal hafa fleiri en x prefaciones i messv.

Eina vm iol til þrettanda dags. Qvia per incarnati.

Onnor in epiphania viii daga . Qvia cum vnigenitus.

þri'bia vm langa fostv til palma dags bæði drottins daga
ok þar i miUi . Qvi corporali .

fior^v efztv vikv v. daga. Qvi salvtem. ok iafnan er raessa

er svngin de crvce.

fimta vm paska til gagndaga. Te quidem.

Setta de ascensione^ .ix. daga . Qvi post resvrreccionem.

Sionda vm hvita daga . Qvi ascendens . ok iafnan er messa

er svngin de sancto spiritv.

atta de trinitate. alla þa vikv ok drottins daga alla fra

hvila dogvm ok til iolafostv. Qvi cum vnigenito . nema þat

festvm se svngit er ser hefir a'br prefacionem .

Nivnda de apostolis. Te domine svppliciter. ok se sv

iafnan er þeim er svngit .

Tivnda sancta maria Ct te in veneracione ok veri sv iafnan

er henne er svngit nema kyndilmesso . þa skal . Qvia per in-

carnati ok sva þar til drottins daga fra octavam epiphanie

nema fyr komi niv viknafasta þa skal obreytt prefacia.

4. hafa skal ok communicantes ok hanc igitur'' alia paska

vikv ok helgv vikv . iola dag i ollvm messvm . ok sva þrettanda

dag skirdag vppstigningar dag . ok einga þessa Ivti optar en nv

ero akve'bnir. Cn sa hverr er hann giorir annars kostar at

vilia sinvm skal giaiida biskvpi e^a hans vmbo'bs manni xij

avra e'ba missa elia messv sðngs .

5. Eingi a at leyfa synd ok eingi at gera þo at bo'bin se .

vm þa eina Ivti kyss hvgr ombvn er nvábv er skylldr at vita. bio'ba

bera skript fyri bera synd en leynda skript fyri leyndan lost.

i) hér er skinnbókin farin at) feyskjast, svo or^ |)etta ver^r nú varla

lesií). 2) ascencionis, skb.

3) hér er hlaupi(6 yfir sem svarar línu
, líklega frá nafninu Marie til

Marie, sjá fyrir framan bls. 435. 4) ascencione, skb. 5) g', skb.
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banna berliga i formæli a paskadaginn þionostv tekio hverivm

þeim er eigi hefir til skriptar gengit eba ser veit a hendr

leynda stora Ivti.

6. CDanna konvr at eins skal i kirkio leiða með brennanda

kerti þær er börn eigv með bondvm sinvm en allar aðrar konvr

með eingv kerti*.

C.

Eptir Skálholtsbókinni hinni fornu og góbu, í safni Arna

Magniissonar Nr. 351 Fol., bls. 189—190, og heíi eg ábr getib

þess, ab bók þessi muni vera ritub um 1360. Lýsíng hennar er

hér ab framan á bls. 108— 109. Ekki er þar nein viss röb á

statutum og réttarbótum
,
nema ab kafli af réttarbótum er fremstr,

næstr Jónsbók, og eru þær allar fornar
; þá kemr Kristinréttr Arna

biskups og þar eptir statuturnar biskupa og erkibískupa, og þó

ekki í neinni réttri tímaröb. J>á kemr aptr flokkr af rettarbótum,

sem allar eru frá fjórtándu öld
, og seinast er safn af lagafor-

sögnura.

þetta CRv bo^ herra magnvs biskups^.

Boð þessi woru sett af herra CDagnusi biskupi ok j sam-

þykt tekin af lærðum monnum ca presta stefnu.

1. at prestar skulu æigi fyrna meiR þionostu en skipta

vm sinn^ j mánaði.

2. Syngia credo ín unum deum j messu huern drottins dag.

Jola dag fyrsta j ollum messum . Setta dag . atla dag ok

jafnan j þeirri viku sem Puer natus er sungín . þrettanda dag.

vppstigningar dag. CDaríu messur .iiij. kross CDessur baðar.

allraheilagra CDesso. kirkiu dag ok alltaris dag. postula mess-

i) næst á eptir stendr i skinnbókinni statuta Arna biskups, sem skipar

at) fylgja þessari skipun Magnús biskups.

») Fyrirsögn meh rauibu letrij upphafsstafr grænn og dregit) í rautt,

3) yfir línunni, en þó me^ sömu hendi aí) líkindum.
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iir allar. alla paska viku . ok hiiita daga viku . þria octauis

daga epiphanie. ílscensionis. assumpcionis . CDarie^ magda-
lene ok sva in diuislone apostolorum ok transfiguracione

domíni.

3. Eigi skal hafa fleiri en tíu prefaciones j CDessu.

Eína vni Jol lil þrettanda dags. Quia per incarnati.

Onnur ín epiphania .viii. daga Qui[aJ cum vnigenitus.

þri'bia vm langa fostu til palma dags hæði drottins daga

ok þar j milli . Qui corporali .

fiorðu efstu viku .v. daga. Qui salutem. ok iafnan er

messa er sungin de crvce .

fimta vm paska til gagndaga . Te quidem.
Sétta De ascensione .ix. daga. Qui posl resurreccionem.

Siónda vm huíta daga Qui ascendens ok iafnan er messa

er sungin de sancto spiritu.

ftita de trinitate. alla þa viku ok drottins daga alla fra

huíta dögum ok til Jola föstu. Qui cum vnigenito. nema þat

feslum se sungit er ser hefir aðr prefacionem .

INíunda de apostolis. Te domine suppliciter. ok se su

iafnan er þeim er sungit.

Tíunda sancta ClOaria. Et te in veneracione. ok were su

iafnan er henni er sungit nema kyndil CDesso þa skai Quia

per incarnati. ok sva þar til drottins daga fra octauam epi-

phanie nema fvR komi .ix. vikna fasta . þa skal obreytt.

prefacia .

4. hafa skal ok Communicantes. ok hanc igitur alla

paska viku. ok helgu viku . Jola dag j ðllum messum. ok sua

þrettanda dag. skírdag. vppstigníngar dag . ok einga þessa

luti optar en nu eru akue'bnir. En sa huerr er hann gerir

annars kostar at vilia sínum skal giallda biskupi eða hans vm-

boðs manni .xij. a^ra. eða míssa ella COessosöngs .

5. Eingi fTL at leyfa synd ok eingi at gera þo at beðinn

se . Vm þa eína luti kyss hugr ömbun er maðr er skylldr at

vita. Bioða bera skript fyri bera synd . en leynda skript fyri

leyndan laust. banna berliga j formæli cu paska daginn þion-

i) sleppt iir og hlaupib yfir frá Marie til Marie í skb., sbr. bls. 438,

athgr. 3 hér SLb framan.
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ostu lekÍLi huerium þeim er æigi hefir til skriptar gengit. eða

ser veit ca hendr leynda stora luti .

6. Manna konur at eins skal j kirkiu leiða með brennanda

kerti þær er börn eigu með bondum sínum . en aliar aðrar

konur með engu kerti' .

D.

Prentab eptir skinnbók í safni Arna Magnússonar, Nr. 48 í

8vo., bls. 53— 54. þessi skinnbók er forn og merkileg, og virí)-

ist vera ritub mestmegnis hérumbil 1360, ab fráskildum nokkrum

blöbum, sem ritab er á meb síbari höndum, á 15du öld oglödu;
er þab opt, ab blöb hafa verib aub í skinnbókum frá upphafi, og

hafa ymsir abrir orbib til ab rita þar á síbar eitt ebr annab.

Bók þessi er ab austan
,

úr Múla sýslum, og hefir verib þar

lengi. J^ab votta greinir, sem ritabar eru á bls. 110, rétt vib

enda bókarinnar, og eru þær þannig ; ^^Einar þorv^r'bz son á þessa

skræbvbók. goldin í tíundir af Bessastöbum af Einari StyrbjÖrns syni

1631 8. Juli"; og þar hjá; ^^þetta kver er eign Asmundar Jónssonar,

honum gefib af Sira Einari þorvarbssyni . . . anno 1643, þann 17.

Decbr.". þessi sira Einar þorvarbsson var prestr á Valþjófstab, og

sleppti því braubi eba andabist 1657
;

en eptir Asmund hefir Pétr sonr

hans eignazt skinnbókina
, því svo hefir Arni Magnússon ritab, ab hann

hafi fengib hana ^fiá Pétri Asmundarsyni á Ketilstöbum á VöU-

um . 1708".

Fremst í skinnbók þessari er ritab upphafib á Jóhannes gub-

spjalli á Latínu, og er þab á fyrstu blabsíbu, en á annari er dregin

upp mynd Krists á krossinum, og Maria og Jóhannes stand-

andi undir krossinum; á þribju blabsíbu er ritub trúarjátníngin,

einsog hún finnst ritub í hinum fornu lögbókum: ,^þ>at
er upphaf

laga várra íslendínga", o. s. frv. — Á næstu bls. þar á eptir

byrjar Kristinréttr Arna biskups (bls. 4—50) , og endar hér meb

32. kap. ,
en sleppir þremr hinum seinustu sem standa í iitgáfu

Thorkelins; er þab og án efa hib rétta
, því þessir þrír kapítular

eru ab réttu lagi lausar kirkjulaga greinir, eba ab öbrum kosti,

sem eg mun síbar leiba fyrir sjónir, slíkar greinir, sem Arni biskup

hefir ekki getab fengib lögteknar á íslandi
, og hafa því komizt á

i) í skb. fylgir næst skipan Arna biskups, er samþykkir þessa.
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flækíng í handritiinum
; þessvegna finnum vér og greinir þessar

ýmist stakar sérilagi, ýmist meb Kristinrétti Arna biskups, og

ýmist meb biskupa statutum.

Eptir Kristinrétt Arna biskups fylgir fyrst j^um bannsverk

sextán", bls. 50—53, sem prentab er í vibbæti vib Kristinrétt Arna

í útgáfu Thorkelins (bls. 220—224). þar eptir kemr Skipan

Magnús biskups Gizurarsonar
,

sú er hér fylgir eptir (bls.

53— 54), og eptir henni skipan Arna biskups þorlákssonar ,
er

stabfestir hana, og síðan ymsar abrar greinir úr kirkjulögum

(54—60).

þar eptir koma um hríb kaflar úr veraldlegum lögum, er þar

fyrst Saktal lögbókar (bls. 61—88); þar eptir alþíngis samþykt

hin forna um melrakkaveibar
; þá brot úr hinni almennu réttarbót

Hákonar konúngs háleggs frá 1313, og sfóan ymsar forsagnir í

lagasóknum, svosem jQárkrafa, skuldarstefna o. fl. (bls. 89— 95).

þar eptir fylgja fjórar réttarbætr
(bls.

95—106), og eru þær allar

frá Eiríki konúngi Magnússyni (prestahatara) og Hákoni konúngi

bróbur hans. J)á er hinni fornu hendi lokib, en mch hendi frá

15du og 16du öld eru ritabar ymsar smágreinir (bls. 107— 111),

og er einna merkust af ])eim skipan Pétrs biskups á Hólum um

Ijóstolla, er hún ritub meb hendi frá 1450 eba þarumbil.

statvtvm. *

J>essi bo'b vorv sett af herra ClOagnvsi biskvpi ok i samþykt
tekin af lær"bvm monnvm a prestastefnv

1. at prestar skvlo eigi fyrna meir þionostv en skipta vm
sinn a mana'bi.

2. syngia credo in vnvm i messv hvern drottins dag. Jola

dag fyrsta i oUvm messvm setta dag atta dag ok iafnan i þeirri

víkv sem pver natvs er svnginn þrettanda dag . vppstignlngar

dag. mario messor .iiij. krossmessor ba^ar. alh'a heilagra

messo. kirkio dag . alltaris dag. postvla messor aHar. alia

paska Yikv ok hvita daga vikv. þria octavis daga. epiphanie.

i) ryrirsögn meh raiÆu letri; iipphafsstafr grænn og dregií) rautt i;

á spázíu utanmáls er ritat) meí) sömu hendi at) sjá: sa er o'bro VÍS

gerir vitandi gialldi biskvpi . xij . avra . e()a missa ella messo songs,

og er þessi grein eptir sjúlfri statutunni.
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ascensionis'. assvmpcionis marie^ magdalene ok sva in divi-

sione apostolorvm ok transfigvracione domini.

3. Eigi skal hafa fleiri prefaciones en .x. i messv.

Eina vm iol tii þrettanda dags. Qvia per incarnati.

Onnor in epiphania . viii . daga . Qvia cum vnigenitvs .

|>ri"bia vm langafostv til palmadags . bæ^i drottins daga ok

þar i miUi . Qvi corporali .

fior()v efztv vikv . v . daga . Qvi sahitem ok iafnan er messa

er svngin de crvce.

fimta vm paska til gagndaga . Te qvidem .

Setta de ascensione'* . ix. daga. Qvi post resurreccionem.

Sionda vm hvitadaga. Qvi ascendens ok iafnan er messa

er svngin de sancto spiritv.

atta de trinitate alla þa vikv ok drottins daga alla fra

hvitadögvm ok til iolafostv . Qvi cvm vnigenito nema þat

festvm se svngit er ser hefir a'br prefacionem.

Nivnda de apostoHs . te domine svpphciter . ok se sv iafnan

er þeim er svngit.

Tivnda sancta maria. Et te in veneracione. ok veri sv

iafnan er henne er svngit. nema kyndiimesso. þa skal Qvia

per incarnati ok sva þar til drottins daga fra octavam epipha-

nie nema fyr komi niv vikna fasta. þa skal [obreytt prefacio-* .

4. Hafa skal ok cornmvnikantes ok hanc igitur^ alla paska

vikv ok helgv vikv. jola dag i ollvm messvm ok sva þrettanda

dag . skirdag . vppstigningar dag . ok enga þessa Ivti optar en

nv ero a kve^ner.

En sa hverr er hann gerir annarskostar at vilia sinvm

skal giallda biskvpi e^a hans vmbobsmanni. xij. avra e^a'missa

ella messo songs .

5. Eingi a at leyfasynd. ok eingi at gera þo at bobin s.e .

vm þa eina Ivti kyss livgr ombvn er ma'br er skylldr at vita.

bio^a bera skript fyri bera synd en leynda skript fyri leynd-

an Ipst.

banna berliga i formæli a paska daginn þionostv tekiv

hverivm þeim er eigi hefir til skriþtar gengit e'ba ser veit a

hendr leynda stora Ivti .

i) ascencionis, skb.

2) hér er felld xir lína, einsog i B og C, og hefir veri^ hlaupi^ yfir frá Marie

til Marie. 3) ascencione, skb. 4) frá [ obrefacio, skb. 5) g*, skb.
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6. CDanna konvr at eins skal i kirkiv lei'ba me'b brennanda

kerti þær er born eigv me^ bondvm sinvm . en allar aVar

konvr með eingv kerti'.

E.

Prentafe eptir skinnbókinni Nr. 350 Fol. í safni Arna Magnús-

sonar, bls. 285—286. þessi skinnbók er ein af hinum merki-

legri bókum í safni Arna, bæbi af því ,
ab hún hefir verib ritub

meb meiri vibhöfn, en vant er ab hafa á íslenzkum handritum, og

svo af því ,
ab hún skýrir sjálf frá aldri smum. Hún er ritub í

stærsta arkarbroti
,
meb tveim dálkum á blafesíbu

; letrií) er skýrt

og stórt, og ágætlega sett, upphafsstafir meb ymsum Htum og

fyrirsagnir meb raubu letri. Aldr bókarinnar má sjá á grein nokk-

urri um heimsaldrana, sem ritub finnst á bls. 296—297, og eru

þar í þessi orb : ^^Hinn Tiii alldr er vppRisa dau^ra manna. er

allir skolo upp Rísa a doms degi meh þeirri a/nd ok likama

sem hann hafði haft í þessum heimi . En af þeim sama alldri

ero nu liðin CD. CCC. LX ok iij
mr"

; sýnir þetta, ab bókin er

ritub ár 1363 og þarumbil, sem og kemr heim vib ritshátt hennar

og stafagerb, en hún hefir síban komizt í ómildar hendr, svo ab

blöb hafa týnzt úr henni
;

síban hafa þessi skörb verib fyllt aptr,

meb blöbum sem ritub hafa verib á 16. öld
;

en af því þessi

hönd er í fljótu áliti ekki ósvipub hinni fornu hendinni, þá hafa

stöku menn á seinni tímum tortryggt bókina alla, og ætlab hana

vera ritaba alla á sextándu öld.

þab sem menn þekkja fyrst til skinnbókar þessarar er þab,

ab Eggert lögmabr Hannesson hefir átt hana
, og hefir gefib hana

Birni Magnússyni , dóttursyni smum
,

sem var sýslumabr í Barba-

strandar sýslu (sbr. Safn til sögu Islands i, 700—701). þessi

Björn bjó í Bæ á Eaubasandi seinast á sextándu öld, og hefir

skrifab nafn sitt á fremstu blabsíbu í bókinni 1594, en síban hefir

hann látib binda hana í mesta vibhafnar band, og setja gyllta

stafi utan á spjöldum framan og aptan ; þetta stób framaná : jjBiórn

Magnvs son a bokina giefen af Egert Hannes svne hvors sal

Gv"b na'be", en á aptara spjaldinu stób: ,^Epter mig niote sa sem

i) eptir þetta kemr í handritinu skipan Arna biskups ^orlákssonar,

sem stabfestir þessa skipun Magnús biskups, svo sem ábr var getib.
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Gvc) viU. Anno 1601". Utaná mibju spjaldinu hvorutveggja var

mynd Lúthers gyllt í prestlegum búníngi ,
haldandi á opinni

bók í hendinni meb þessu letri á : ^ln silentio et spe fortitudo

vestra, Lutherus" (Hreysti yí)ar er í þögninni og voninni, Luther),

en nebanundir þeim stimpH stób ártal 1570. Eptir Björn sýslu-

mann erfbi bókina sonr hans, Eggert sýskimabr hinn ríki á Skarbi

á Skarbströnd, en eptir hann komst hún á flækíng, þar til Árni

Magnússon fékk hana 1697 eba 1698 (skýrsla Arna um bókina í

Nr. 435, í 4to. bls. 136). þá sýnist svo, sem hún hafi þó enn

verií) í vibhafnar bandi sínu
, og svo lýsir Thorkeh'n henni 1777

(Kristinr. Árna í formála bls. XIII); en nii er hún fyrir laungu

flett því, og komin í einfalt pappírs bindi.

Nú skal skýra í stuttu nuUi fréi hvab ritab er á bók þessari;

þab er 1) Jónsbók (bls. 2— 143), meí) réttarbótum hinum elztu,

settum hér og hvar í textanum; frá þessari eru ættabar "hinar

prentubu útgáfur Jónsbókar. — 2) Safn af réttarbótum Noregs

konúnga (bls. 143— 161), eru þær hér alls 24 ab tölu
, og er

einhver hin ýngsta þeirra frá 1353. Norbmenn hafa víba farib

eptir bók þessari , þar sem þeir hafa gefib út sumar af réttarbót-

um þessum, og kalla þeir þá bók þessa Skarbsbók (Cocleæ Scar-

densis^ sjá Norges gamle Love, III. Bindi).
—

3) Forsagnir vih

ymsar lagasóknir, 18 ab tölu (bls. 161— 165). —
4) Saktal og

yfirht yfir Jónsbók (bls. 165—181). ~
5) Hirbskrá (bls. 181—

214). —
6) Kristinréttr Árna biskups (bls. 214—241),

og er þetta handrit mestr grundvöllr fyrir útgáfu Thorkelíns af

þessum Kristinrétti (Khöfn 1777. 8vo); þar fylgir einnig sýnis-

horn bókarinnar og lýsíng hennar í formálanum. Eptir Kristinrétti

fylgir:
—

7) flokkr mikill af ymsum skjölum, sem snerta kirkju-

réttinn; er þar fyrst bréf Vilhjálms kardínála (1247) meb sam-

þykkt Innocentii páfa, þar næst sáttargjörb Magniis konúngs og
Jóns erkibiskups (1277), síban ymsar statutur erkibiskupa í Nibar-

ósi og biskupa í Skálholti
, og enn framar yms önnur skjöl og

greinir, er snerta kirkjulög, er sumt af þessu prentab aptan við

útgáfu Thorkeh'ns. Ýngst í þessum kafla er statuta Gyrbs biskups

um heytolla (1359) ,
en seinast stendr statuta Páls erkibiskups

(1336) á Latínu (bls. 297— 300), og endar þar hin forna hönd.

Skipan Magnús biskups Gizurarsonar, sú er hur fylgir

eptir ,
er á bls. 285—286

, og þar á eptir sii skipan Arna

biskups þorlákssonar 5
sem samþykkir hana; og eru þær bábar
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meb hinni fornu hendinni. A þau blöb bókarinnar, sem eru fyrir

aptan þab er forna höndin hættir (bls. 300—314) er ritab ýmislegt

meb höndum frá lodu öld, helzt um aflausnir og eibatökur.

I safni Arna Magnússonar er önnur skinnbók, Nr. 138 í áto,

sem ritub er um eba nálægt 1500. A þessari bók er fyrst Jóns-

bók (bls. 1— 189), þar næst réttarbætr og forsagnir og saktal

Jónsbókar
,

en Hirbskrá ekki
; þar á eptir Kristinréttr Arna bisk-

ups og skipanir erkibiskupa og biskupa, allt í sömu röb sem í

Skarbsbók (350 Fol.), þar til á bls. 295 í þeirri bók, ab þær

skiljast ab
, og er réttarbót Eiríks konúngs um lyktir stabamála

seinast af því sem bábar hafa (Nr. 350, bls. 295; Nr. 138, bls.

357). pá fylgja í Nr. 138 á bls. 357—361 um reglur dómara,

og um þá sem sverja ósæra eiba, og seinast meb annari hendi

um gjald á Ijóstollum. Skipan Magnús biskups Gizurar-

sonar er í þessari bók ritub á bls. 343—344, en þareb hún er

samkvæm Skarbsbók ab mestu leyti, og ekkert er merkilegt í rits-

hætti hennar eba stafsetníng, er hér ab eins getib orbamunar

hennar í athugagreinum.

skipanir (Dagnus biskiips'.

fessi boðorð voru sett af herra CDagnusi biskupi ok i

samþyckt tekín af azllum lærðum monnum a presta stefnu.

1. at prestar skulu æigi fyrna meiR þeonostu en skipta

um sinn a huerium manaði.

2. syngia Credo ín unum deum. huern drottins dag i

COesso . Jula dag hÍN fursta i oUum CDessum . Setta dag .

atta dag. ok iafnan i þeirri uíku. er puer natus er sungit.

þrettanda dag. uppstigníngar dag ClQaríu CDessur iiii. Cros

CTDessur baðar allra heilagra CDesso . kirkiu dag. alltaris dag.

postula messur allar löghelgar. alla pascha viku. ok sua huita

daga uiku . iii. octauis daga. Epiphanie . ascensionis. ftssump-

tionis. CDarci ewangeliste. luce ewangehste . Johannis ante

portam latínam . Jn commemoracione beati pauli apostoli.

ad uíncula petri . Barnabe apostoli . CTDarie CTOagdalene . Diui-

sionem aposlolorum.

i) Fyrirsögn meb raubu letri; upphafsstafr rautt og dregib í grænn.



1224. SKIPAN MAGNÚS BISKUPS UM KIRKJCSIÐU. 447

3. æigi skal hafa fleiri prefaciones i messiim* en x.

Eina um íiir^ til þrettanda dags . Qiiia per ín carnati .

a/iNur ín epiphanía domíní. viij daga. Qui cum uní-

genítus .

pr'ib'm um langa föstii framan til palmsunnu dags. Qui

corporali .

Fior^u hina'^ efztu uiku . v . daga . Qui salutem . ok iafnan

er cD^ssa er de sancta cruce .

Fimta um pa[s]cha uiku. ok til gagndaga. Te quídem
domine.

Setta de ascensione domini .ix. daga. Quí post resur-

rectionem* .

Seaunda um huíta daga . Qui ascendens . ok iafnan er

ClOessa er sungin de spiritu sancto .

attanda de trinitate. alla þa uíku. ok drottíns daga. til

iola fðstu. Qui cum unígeníto. nema þat festum se sungit

sem ser hefir aðra prefationem.

Níunda de apostolis. Te domine suppHciter. ok se su

iafnan er þeim er sungit nema vigilia'' daga.

Tíunda de domína. Et te [ín ueneratione^ . ok ueri su

iafnan er henne er sungit. nema kyndils OOesso"^. Quía per

íncarnati. ok sua þar til drottins daga. fra octaua epipha-

níe. nema furr komi . ix. uíkna fasta. þa skal vbreytt

prefacia.

4. Hafa skal ok communícantes ok Hanc igitur . alla pascha
viku ok^ helgu uiku . Jola dag i ollum messum . þrettanda

dag. skirdag. vppstígníngar dag. ok ^ngua þersa luti optaR
en nu ero® akueðnir. Sa huerr er o'bru uís gerir at viha sínum

[skal giallda^^ biskupi .xij. aura. eðr hans umboðsmanni. elia

missa' * COesso songs .

5. Engín ai at leyfa'^ hofu'b synd. ok engín at gera þo
at bo'bin se . Vm þa eína hiti kys huger^-^ ðmbun er maðr er

œigi skylldr at víta^-*. Bio'ba bera skript fur bera synd. en leynda

skript fur leyndan löst. Binna berliga i formæli paska dag .

i) messune, 138. 2) þann. 350; iol, 138. 3) hinu, 138.

4) suam, 6. v. 138. 5) vigiliu, 138.

6) inueneracione, 138. 7) kyndilmesso, 138. s) sl. 138.

9) pann. (e«), 350, 138. lo) frá [gialldi, 138. 11) missi, 138.

12) lofa, 138. 13) hug5, 350; hvg- (= hugr), 138. 14)
==

vita, 138.
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þionostu tekíii hueríum þeim manni er æigi hefir til skripta

gengit. eðr ser ueít ca hendr leynda storhiti.

6. COanna konur at eins skal meh brennanda kerti i

kirkiu lei^a. þær er börn eiga meb bondum sínum. en allar

aðrar me'b ongu kerti . ok cetera^ .

F.

Eptir skinnbók í safni Arna Magnússonar Nr. 175 A. í 4to,

bls. 43 —45. þessi skinnbók virbist vera ritub hérumbil um

1400, og er þar á ritab safn af allskonar skrám og skjölum, sem

mestöll snerta Kristinrétt og kirkjulög. f^ar er helzt ab geta

Kristinréttar Arna biskups (bls. 2 —36) og vantar þó í

nokkur blöb. þar cru og á statutur erkibiskupa og biskupa á

íslandij skriptabob og forsagnir fyrir aflausnum
,

en bókin er alls

ekki nema 74 blabsíbur. Arni Magnússon hefir fengib bók þessa

í blöbum, sumt fra Skálholti
,
en sumt annarstabar aí)

, og sýnist

svo sem hún muni vera upphaflega ritub í einhverju klaustri á

íslandi.

þesse^ boð voru set af magnuse biskupi ok j samþycki

tekín af ollum lærdum monnum jn sinodo .

1. Jn primis at prestar skuUi eigi meir fyrna þionvstu en

skipta vm sin j mana()i.

2. Jtem skal syngia credo in vnum j messu jafnan hvern

drottins dag. jola dag j ollum messum ok jafnan j þeirri viku

er puer nalus er sungin hin setta dag j iolum hin atta dag

ok hinn þrettand[a] vpstigningar dag festum corporis Christi

mariu messor fiorar kross messur baðar allraheilagra messu

kirkju dag alltaris dag postula messur aliar loghelgar alla paska

viku ok suo huitasunnu viku. iij octauis daga epiphanie,

i) í báí)um hanclritunum fylgir hér næst á eptir Skipan Arna biskups

^orlákssonar, er stalbfestir Jjessar skipanir Magnús biskups.

2) Fyrirsögn engin. Upphafsstafr rauíir og dregit) grœnt í.
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ascensionis domini . assiimpcionis marie . marci eiiangeliste luce

evangeliste johannis ante portam latinam jn commemoracione

pa\ii ad vincula pelri. barnabe apostoli marie magdalene Jn

diuisione apostolorum jn tran[s]figuracione domini.

3. jtem skal eigi' fleiri en x prefaci[o]nes . j messum
eina vm iol til þrettanda dags . qvia per incarnati .

onnur jn epiphania domini. atta daga qviacum vnigenitus.

|>ri^ia vm langa fostv til palma dags drottins daga ok þar

j millum qui corporali.

fior'ba hina efztu viku fim daga qui salutem ok iafnan er

messa er sungin de cruce.

íimta vm paska til gagndaga a te quidem.

setta de ascensione^ ix daga qui post resurreccionem .

siaunda vm huita daga. qui ascendens ok iafnan er messa

er sungin de spiritv sancto .

hin viij de trinitate qui cum vnigenito ok alla þa uiku

ok alla drottins daga til jola fostu nema þat festvm se sungit

er ser hafui prefacionem

hin niunda de apostolis te domine suppliciter ok se su

jafnan er þeim er sungit nema vigiliu daga

hin tiunda de domina et te in veneracione ok se su jafnan

er henni [er] sungit nema kyndil messu þa skal vera quia

per incarnati . ok suo þar til sunnu daga fra octaua epiphanie

nema fyr komi niu vikna fasta þa skal cothidiana.

4. Jtem skal hafua communicantes et hanc igitur^. alla

paska viku ok hinu helgu viku jola dag j ollum messum.

þreltan[da] dag ok skirdag ok vppstigningar dag. ok eingua

þessa hluti optar ne sealnar hafua en nu eru akue'bnir skal

hver ok sem giorir annars kostar at vilia sinura gialldi bisk-

upi xij aura e^r missi elUgar messu songs.

5. Jtem a eingin^at leyfva hofu'b synd ok eingi at giora

þo at bo'bin se vm þa hluti eina kys hugr ombun er ma'br er

ei skylldr at vila.

bio'ba bera skript fyrir bera synd. en leynda skript fyrir

leyndan glæp

banna berliga i formæli a paska dag þionustu tekiu hueri-

') e», skinnb. á spáziu og bod'aií hér inn í. 2) ascencione, skb. 3) gi, skb.

Dipl. Isl. I. B. 29
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um nianni þeim sem eigi hefuir til skripta geingit e'br ser

veit a hendi leynda stor hluti.

6. manna konur at eins skal met brenna[n]da kerti j

kirkiu lei'ba þær sem born eigv vit bondum sinum. en ailar

a^rar met eingu kerti'.

G.

Eptir skinnbókinni Nr. 354 í Fol. í safni Arna Magniissonar.

Sií bók er í litlu arkarbroti, ritub meb stóru letri í tveim dálkum,

fyrirsagnir meb raubu letri og upphafsstafir meb ymsum htum.

Finnr bisknp segir (Hist. Eccl. Isl. I, 410) ab bók þessi sc rituð

meb sömu hendi og nokkub af Flateyjarbók, og væri þaí) þá vottr

iim, ab hún væri ritub seinast á 14du öld norí)r í Húnavatns

sýslu. þab kann og satt aí) vera
,

aí) hib elzta í henni sé ritab

um eí)a eptir 1400, en sumt er ritab sííiar, á 15du, 16du og

17du öld. Arni Magnússon hefir fengib þessa bók frá Skálholti,

og heitir hún hjá honum jjSkálholtsbókin sú ýngri og lakari"

(Nr. 435. 4to. bls. 131), þar sem Nr. 351 heitir hin eldri og

betri (sbr. C hér at framan, bls. 439) ; þó er bók þessi í alla

staí)i merkileg.
-^rií libí

Fremst í þessari Skálholtsbók erKristinréttr Arna bisk-

ups (bls. 2—33), og byrjar hann á annari blabsíbu bókarinnar,

meb hendi frá 17du öld
,
en fyrsta blabsíba er aub

,
sem opt er vaní

í þeim íslenzkum skinnbókum sem vandabar eru, því sú blaí)sí?)a

hefir verií) ætlub fyrir saurblab. Eptir Kristinrétt fylgir Bréf

Vilhjálms kardínála meb stabfestíng Innocentii páfa og þareptir

nokkrar statutur erkibiskupa og biskupa í Skálholti (bls. 33—85).
Hin þribja í röbinni í þeim flokki er Skipan Magnús biskups

Gizurarsonar, sú er hér fylgir eptir (bls. 47—48), og þar

næst eptir fylgir skipan Arna biskups {>orlákssonar ,
er sta&festir

hana. Yngst af þeim sem ritabar eru meb fornu hendinni er

skipan Wilchins biskups frú 1396 eba þar um bil
(bls. 65—6&)

og sýnir hún, ab bókin muni varla ritub vera fyrir 1400, en sein-

ast í öUum statutaflokki þessum er Skipan Godsuins Skálholtsbiskups

i) hér eptir fylgir í skinnbókinni skipan Arna biskups ^orlákssonar,

sem samjiykkir þessa skipun Magnús biskups.
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1439 um tíundir (bls. 85) ;
hún er ritub meb nýjari hendi en

hinar fyrri.

Eptir þann kafla sem nii var talinn fylgja yms eibsform, og

er fremst eibsform biskups til erkibiskups (bls. 85 - 87). A bls.

88—89 er ritab mefe hendi frá 16du öld dómaskrár, og er fremst

þeirra úrskurí)r Gubmundar lögmanns (sunnan og austan 1302—1307

og 1321—1340) um rekamark milli Hornaf)arbar(ár) og Hjörleifs-

höffea. f>á kemr aptr nokkub eldri hönd, frá 15du öld (bls. 90—
91), er þar meb ritab ei?)sform fyrir rábsmann í Skálholti, og

Skipan Sveins biskups Pétrssonar 1472, um helgihald á Vitjun-

ardag Maríu (2. Juli) og um tíundargjöld. Síban fylgja nokkrar

blaÖsíbur aubar (bls. 92—94), en þar eptir hefst Jónsbók og

nær hún til enda skinnbókarinnar (bls. 95—276). í Jónsbók er

þab hér frábrugbi?) ölirum handritum, ab eptir Konúngserfbir og

eiba, sem standa í flestum handritum lögbókar, er hér sett inn

hirí)skrá, efea rettara sagt mikill kafli hennar (bls. 111—118),

og nokkrir kapítular sem vanir eru ab fylgja Kristin rétti Arna

biskups (bls. 118— 121); eru þab leyfi Vilhjálms kardínála um

helgidaga vinnur, kapítuli um ósóknardaga, um e'ita. og um próf-

anir, og um a?) presta skuli sækja íyrir biskupi, en leikmenn fyrir

leikmönnum. þessar greinir eru allar frá dögum Arna biskups

Jjorlákssonar. Vib enda Jónsbókar er autt nokkurra lína bil (bls.

276), og heilt blab þar á eptir (bls. 277—278); má þar af rába,

a(5 bók þessi hafi aldrei lengri verib.

St[atutum] COagnus biskups'.

þessi boð uoru sett af magnusi biskupi ok j samþykt
tekín af ollum lærdum monnum ca presta stefno.

1. at prestar skulu eigi meir fyrna þionostu. en skipta

vm sinn ca hueriom manaði.

2. Syngia credo iu unum j CDesso huern drottins dag.

Jola dag hinn fyrsta i ollum messum . sétta dag iola . attadag

ok iafnan i þeirri uiku er puer natus er sungín. þrettanda

dag. Vppstigningar dag. 'CDariu CDessor .v'. kross messor

i) þessi fyrirsögn er luc^ raubu letri í skinnbókinnij iipphafsstafrinn

rau<^r og drcgi^ I grænt.

^) hin fimta Mavíumessa, seui hér or talin, mun vera Þíngmaríumessa

(2. Juli).

29*
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báðar. Állra heilagra messo. kirkiu dag. alltaris dag. Jn festo

reliquiarum . Postula messur allar Iðglielgar ok alla paskauiku.

ok sua huítadaga viku. fiora octaues daga epiphanie. ascensio-

nis. ok assumpcionis marie ok natiuitatis eiusdem. COarci

ewangeliste. Luce ewangelisle . Johannis ante portam latinam.

Jn commemoracione PauU. ad uincula petri. barnabe apostoli .

Marie Magdalene. in diuisione apostolorum. ok transfigura-

cione domini.

3. Eigi skal hafa fleiri en x prefaciones i Messum.

eina vm iol til þrettanda dags. Quia per incarna[ti].

Aðra in epiphania domini .viij. daga. Quia cum uui-

genitus .

þriðia vm langa fostv til palma dags bæði drottins daga

ok þar i milium . Qui corporali ieiu[nio] .

Fiorða hina æfztu uiku .v. daga. Qui salutem. ok iafnan

er messa er sungin de cruce.

fimta vm paska uiku til vppstigningar dags . Te quidem

nema j gagn daga COesso ok salu Messo . þa skal huers dags

prefacio .

Sétta de ascensione^ domini ix daga. Qui post resur[re-

ctionem] .

Siaunda um huítadaga . Qui ascendens . ok iafnan er messa

er sungin de spiritu sancto.

Atta de trinitate alla þa uiku . ok drottins daga alla fra

huíta dögum til iola föstu . Qui cum uni[genito] . nema þat

festum se sungit er ser haíi aðr prefacionem .

Níunda de apostolis . Te domine suppli[citer] . ok se su

iafnan er þeim er sungit nema vigiha.

Tiunda de domina. Et te in uener[atione] ok ueri su iafnan

er henne er sungit nema kyndil CDesso . þa skal uera. Quia

per incarnati ok sua þar til drottins daga fra octava epi-

phaníe*^ nema ix uikna fasta kome fyR. þa skal obreytt

prefacio .

4. Ilafa skal communicantes ok hanc igitur alla paska

uiku ok helgo uiku. Jola dag i óllum messum . þrettanda dag

skirdag. Yppstigningar dag . ok einga þessa hlute optar en nu

i) ascencione, skb. 2) cpiphania, skb.
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er cnkueðit. Sa huer er hann giorer annars kostar at vilia

sinum . gialldi biskupi .xij. a^ra. eðr missa ella messo sðngs.

5. Eingin ca at lofa hofut synd ok eingin at giora þo at

boðin se . vm þa hlute eina kyss hugr ombun er maðr er eigi

skylldr at uita. bioða bera skript firer bera synd en leynda

skript íirer leyndan laust. Banna berliga j formæli paska dag

þionostutekiu huerium þeim er eigi hefuir til skripta geingit.

eða ser veit m hendr leynda stórglæpi.

6. CDanna konur at eins skal j kirkio leiða með loganda

kerti þær sem born eiga með bóndum sínum en allar aðrar

með öngu kerti.

H.

Eptir skinnbókarbroti í safni Arna Magnússonar, Nr. 687 A.

í áto. Sú bók er í litlu breibu 8 blafea broti, en svo þétt ritub,

ab þar eru 39 h'nur á blabsíbunni. A 3. bls. er ritab ofanmáls

^^anno domini CD'^ cd^ Lxx^ nono", sýnist þab vera meb sömu

hendi eba h'kri og mestr hkiti kversins sjálfs, og kann vera bókiu

haíi ekki verib eldri
,

er hún því sett hér nibr á c. 1479. Brot

úr þessu sama handriti eru í safni Arna Nr. 688 C í 4to, og 56

í 8vo. Sá hlutinn
, sem nú er merktr 687 A

,
er ekki nema fáein

blöb (bls. 1— 12), og er þar mest megnis á Statutur biskupa og

erkibiskupa, og safn af greinum eba skrám, eibsformum og þess-

konar, sem tilheyra kirkjuréttinum. Um tíundir og fjúrlag hefir

einnig veri?) þar á, því þab snertir einnig presta og kirkjur; er

fremst brot aptan af skrá, um þab, hvernig taka skuU tíund
, og

hefir verib taUÍ) fram til xx hundraba, má finna þessa tíundartölu

víbar í handritimi (A. Magn. 123 í 4to, bls. 174 og víbar) , og

er hún ab því leyti merkileg, ab þar sést hversu tíundir hafa verib

teknar á íslandi ab minnsta kosti síban á síbara hkita Iðdu aldar,

og má rekja þaban af framúr til vorra tíma. — Seinast á kveri

þessu (bls. 12) er Skipan Magnús biskups um kirkjusibu, sú

er hér fylgir eptir, og vantar aptanaf, svo þar af má rába, ab á

bók þessari hafi verib í upphafi mikib safn af skipunum biskupa

og erkibiskupa, er nú sé ab líkindum glatab og undir lok hbib.
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incipiuntur constitutiones inprimis de magno^

l>essi bod uoru sett af magnusi biskupi. ok j samþyckt

tekiu af aullum lærdum monnum ai prestastefnu .

1 . at prestar skulu eigi meir fyrna þionustu . en skipta um

siN j hverium manadi.

2. Syngia credo in unum j Messo hvern drottins dag.

Jola dag j oUum messum. Setta dag. ok fttta dag. ok iafnan

j þeirri Messo er puer natus er sungin. þrettanda dag. Ypp-

stigningar dag. Mariu Messor. fiorar. Cross Messur ba'bar .

ailra heilagra Messo dag. kirkiv dag. alltaris dag. postula

Messor aliar loghelgar. Pascha uiku alla ok helgu uiku. þria

octave dage . epiphanie^. ftscensionis -^. Assumpcionis^*. Marce

ewangehste. ok hice ewangehste. Johannis ante portam lati-

nam. barnabe apostoH. Jn commemoracione beati pauU.

Marie Magdalene . Diuisionem apostolorum . ftd uincula petri .

Transfiguracionem domini .

3. Egi skulu fleiri prefaciones j messum en .x.

Eina um jol til þrettanda dags. Qvia per incarnati .

Aunur in epiphania domini . atta daga . Qvi cum uni-

genitus .

fridia um langa fostu tU palma dags. Qvi corporaU.

Fiorda vm efstu uiku fim daga . Qvi salutem . ok jafnan

er messa er sungin De cruce.

Fimta um paska til gagndaga . Te qvidem domine .

Setta de ascensione^ niu daga. Qvi post Resurrectionem^.

Siounda"^ vm huita daga. Qvi descendens^ ok jafnan er

Messa er sungin de spiritu sancto.

AUanda de trinitate aUa þa uiku. ok drottins dag til jola

fostu. Qvi cum unigenito nema þat festum se sungit a'b sier

hafi adra prefacionem.

i) ritaí) met) bleki í skinnbókinni. Fyrirsögnin („magno" ritaib : mag^)

á liklega aHb þýiba : ,tHér hefr biskupa skipanir, og er fyrst af Magnúsi

biskupi."

•i) ciph'ie, skb. 3) ascnco's, skb. 4) assumpco's, skb.

5) ascncoe, skb. e) R^Roem, skb.

7} skinnbókin hefír hér tölustafinn 7 meti hinu forna lagi (y\).

r) Jtann. skb.j rétt. ascendens.
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Niunda^ de apostolis Te domine suppliciter. Exoramus.

Tiunda^ De domina. Et te in ueneracione ok se^

1.

Eptir skinnbókinni úr Borgaríirbi frá hérumbil 1480
,

í safni

Arna Magnússonar, Nr. 186 í 4to, bls. 66—68 (sbr. ab framan

Nr. 38, bls. 219).

her vppbyriazt statvtvr biskvpana-*.

þesse bod voru sett af magnuse biskupe og j samþyktt

tekit af ollvm lærdvm monnvm'^ ai presta stefnv.

1. at prestar skulv eigi meir fyrna þionvstv en skipta vm
sinn j hverivm manade.

2. Syngia credo in unvm j messo huern drottins dag.

Jola dag fyrsta j ollvm messvm. Setta dag jola og atta dag og

jafnan j þeirre Messo er pver natus er sunginn. þrettanda

dag. vpstigningar dag. mariv Messor^ allar . kross Messor"^

badar. allra heilagra messv^. kirkiv dag. alltaris dag. Jn festo

reliquiarum. Poslula messur allar loghelgar. Paska vikv alla.

og svo huíta svnv vikv . fiora octavis daga epiphanie domini .

ascensionis^ . assumpcionis^" marie og natiuitatis eiusdem.

marci ewangehste . luce ewangeliste . Johannis apostoli ante

portam latinam. Jn commemoracione pavli. ad vincula petrí.

barnabe apostoh . Marie magdalene . Jn divisione apostolorum .

Jn transGgvracione domini.

3. Eigi skal hafa fleire prefaciones^* j messvm en x.

i) hér er einnig tölustafrinn 9 meb hinu forna lagi.

2) hér er sörauleitiis talan 10 me^ fornu lagi í skinnbókinni (i0).

a) hér hættir broti^, og vantar aptanaf jþessari statutu og líklega fleiri

Jjess kyns, sem á bókinni hafa verií).

4) fyrirsögn me^ rau^u letri, upphafsstafr rauibr og áregit i gult og

grænt, stærri en á flestum ö^rum stölbum í bókínni ,
af því hér skyldi

byrja safn af biskupa tilskipunum. Upphafsor(bi<5 (líi
==

þessi) er rita"b

utanmáls me^ sömu hendi og á bókinni er.

5) t skinnbókinni ritað' mn (svosem menn).

6—t) ritaú- í skinnbókinni M" (einsog Messo). ») messvr, skb.

a) ascencionis, skb. 10) ascumcionis, skb. 11) pfacois, skb.
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Eina vm jol til . xiij . dags Qvia per incarnati .

adra in epiphania dominj. atta daga Qvia cvm^ vni-

genilus .

þridia vm langa fostv til palma. dags. bæ^j drottins daga

og þar j miilvm. Qvi corporali jeivnio.

fiordv vm efstv vikv. v. daga Qvi salutem og jafnan þa
messa er sungin de crvce.

fimta vm pasca vikv til vppstigningar dags . Te qvidem
domine. nema j gagndags messo og salv messvm. þa skal

hvers dags prefacio.

Setta de ascensione^ dominj. niv daga. qvi post résvr-

reccionem .

Siovnda vm hvita daga Qvi ascendens og jafnan er COessa-^

er svngin de spiritv sancto .

attanda de trinitate alla þa vikv og drotins daga alla fra

hvita dogvm og til jola fostv. Qvi cvm vnigenito nema þat

festvm se svngit at ser hafe adra prefacionem .

Nivnda de apostoiis. Te de[us] suppliciter exoramus og
se sv jafnan er þeim er sungin . nema uigilia.

tivnda. Te domina. og te in veneracione. og vere sv

jafnan er henni er svngit. nema kyndiUs CDesso . þa skal Qvia

per incarnati og so drottins daga fra octava-* epiphanie nema

IX vikna fasta kome fyr þa skal obreytt prefacia .

4. Hafa skal commvnicantes og hanc igitur^ alla paska

vikv. og helgvvikv. jola dag j ollvm messvm. og so þrettanda

dag skirdag og vppstigningar dag og ongva þessa hlvti

optar en nv vorv akvednir. Sa og hverr er hann giorer anars

kostar at vilia sinvm skal gialida biskvpi . xij . avra . eda hans

vmbodz manni. eba. missa ella CDesso song.

5. engi ca at leyfa hofvd synd . og engi ca at gera þott

bodin se. vm þa eina. kys* hugur umbun. er madr er eigi

skylldur at vita. bioda bera skript. fyri bera synd. En leynd[a]

skript fyri leyndan laust. Prestar skvlv banna berliga j formæle

ca paska dag. þionvstv tekiv hverivm þeim sem eigi liafa til

skripta gengit. eda veit hann sier ai hendur leynda storhluti.

i) yfir línunni met sömu hendi. 2) ascencione.

») M*"' (svosem Messo), skb. *) oct'. 5) g», skb.

c.) tvitekiib í skb.
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6. COanna konur at eins skal j kirkiv leida med brenanda

kertis liosse. þær er barn eiga uit bonda sinvm. en allar

adrar med Öngv kerti*.

K.

Eptir skinnbók í safni Arna Maguússonar Nr. i56 í tólf

blaba broti; sii skinnbók er ritub ú sífeara hluta fimtándu aldar,

hérumbil 1480, og er meb smáu letri og þéttu, en laglegri hendi
;

ekki er þar ritab í dálkum, heldr í heilum h'num. Bókin skiptist

ab efninu til í þrjá hkita, og eru í hinum fyrsta lög og lagaskrár,

sem snerta veraldlegan rétt,
í hinum Öbrum statutur og lagagreinir

er koma vib kirkjulögunum , og í hinum þribja forsagnir (formulœ

jnridicœ).

Hinn fyrsti kafli bókarinnar nær frá bls. 1—91
, .og vantar

þar framanvib, óvíst hversu mikib. Eptir því sem nú byrjar, þá

er fremst brot úr ágripi úr Jónsbók, sem hefst í rekabálki (bls.

1—3) og nær yfir allan kaupabálk (bls. 3—6), farmannalög (bls.

6—12) og þjófabálk (bls. 12—18). Eptir þab tekr vib safn af

réttarbótum, fram á daga Magnús konúngs Eiríkssonar (smek) ;

í þessum flokki er Leyfisbréf Vilhjálms kardínála frá 1247 og
tveir af sáttmálum íslendínga vib Noregs konúng; er dg^iwli sátt-

máli" seinastr í röbinni (bls. 82—83). þá taka vib tölurabir

(bls. 84—91), og endar þarmeb hinn fyrsti kafli bókarinnar.

Annar kaflinn byrjar meb þessari fyrirsögn meb raubu letri:

jjHer hefr upp statutam þeirra biskupanna", og nær frá bls.

91—232. I þessum kafla eru statutur erkibiskupa og biskupa

í Skálholti, sumar heilar og úr sumum greinir. Hin elzta þeirra

er Skipan Magnús biskups Gizurarsonar, sú er hér

fylgir, og er hún ritub á bls. 127— 130; næst henni kemr skipan

Arna biskups {>orlákssonar, sem stabfestir hana. Ýngstar af bisk-

upastatutunum eru Gyrbs biskups í Skálholti, ívarssonar. Margar

greinir eba skrár abrar, sem snerta kirkjulögin, eru ritabar í þess-

um kafla, og sumar þeirra tvisvar eba á tveim stöbum
; sýnir þab,

ab ritarinn .hafi safnab úr ymsum handritum og hafi libib ú milli,

i) næst eptir þessu stendr í bókinni Skipan Jóns biskups i Skálholti

iim skírnarkatla og krismaker o. s. frv. (bls. 68—69), og l^arnæst skipan

Arna biskups J»orlákssonar , er stabfestir skipan Magnús biskups.
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svo hann haíi ef til vill ekki munaí) sjálfr hvab hann var búinn ab

setja í handrit sitt.

þribi kafli bókarinnar nær frá bls. 232—249
,

en seinasta

blabsi'ban (250) er aufe, og sýnir þab, ab ekkert vantar aptanaf.

þessi kaflinn hefir inni ab halda forsagnir ymsar, fyrir setníng og

uppsögn þínga, lögfestum , ættleibíngum o. fl. ; seinast í þeim
flokki er kaupsetníng (bls. 249) me?) annari hendi, nokkru litlu

ýngri en
þeirri, er ÖU bókin er ritub meb.

preceptum^

|>essi bod uorii sett af magnuse biskupi ok j samþyckt
tekin af ollum lærdum monnum cct presta stefnu

1. at prestar skulu eigi meir fyrna þionuztu en skipla

um sinn m huerium xii. manadom.

2. syngia credo in unum j messu huern drottins dag.

Jola dag j oUum messum . setta dag ok atta dag . ok jafnan j

þeirri messo er puer natus er sungin . þrettanda dag . upp stigningar

dag mariu messo ok crossmessur badar. allra heilagra messu dag.

kirkiu dag. alltaris dag. postula Messor allar loghelgar paska

uiku aila ok helgu uiku. þria octave daga epiphanie . ascen-

sionis^ . assumpcionis. marci evangeliste ok luce ewangeliste .

Johannis ante portam latinam. barnabe apostoli. in commemo-

racione beati pauli . marie magdalene. diuisionem apostolorum .

ad vincula petri. transfiguracionem domini.

3. Eigi skal hafa fleire prefaciones*^ j messum en .x.

Eina vm jol til þrettanda dags. Quia per in carnati.

Aunnur in epiphania domini alta daga. qui cum uni-

genitus .

I>ridia um langa fostv lil palma dags . qui corporali .

Fiorda um efztv uiku fimm daga. qui salutem ok jafnan

er messa er sungin. de sancta cruce.

Fimta um paska tiH gagndaga. te quidem domine .

setta de ascensione^ .ix. daga. qui post resurreccionem .

i) meb rautu letri. Upphafsstafr rau^r, og dregii&) í grænt og gult.

2) ascencionis, skb. 3) prefacionis, skb.

4) tvitekit) í skb., sitt a livorri bls. 5) ascencione, skb.
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Yii^ um luiita daga. qvi ascendens ok jafnan er messa

er svngin de sancto spiritv.

Atta de trinitate alla þa uiku ok drottins daga alla fra

huita dogvm ok til jola fostv. qvi cum unigenito. nema þat

festum se sungit er sier hefir aður prefacionem .

ix^. de apostolis. te domine suppliciter. ok se sv jafnan

er þeim er sungit.

X-''. sancta maria. et te in ueneracione ok ueri su jafnan

er henni er sungit nema kyndelmesso. þa skal. qvia per in

carnati ok svo þar til drottins daga fra octauam epiphanie

nema fyrr komi niv uikna fasta þa skal obreytt prefacia

4. Hafa skal ok communicationi(!) ok hanc igitur^ alla paska

uíku ok helgu uiku. jola dag j ollum messum ok suo þrett-

anda dag skirdag upp stigni[n]gar dag ok einga þessa hluti

optar en nu ero akuednir. En sa hver er hann giorer annars

kostar at uilia sinvm skal giallda biskupi eða hans vmbods

manni. xii. aura eda missa ella messv songs.

5. Eingi 'ii at leyfa synd og eingi áat giora þott bodin se

vm þa eina* kys hugur ombon er madur er eigi skylldr at

ueita. bioda bera skript. fyri bera synd. en leynda skript fyri

leyndan lost. Banna berliga j formæli a paska dag þionuztu

tekiu þeim huerium manni er eigi hefir til skripta gengit á

fostvnni. eda sier ueit á hendur leynda storhluti.

6. Manna konur eínar skal
[í]

kirkiu leida med kerti

brennanda þær er barn eiga med bonda sínum . en allar adrar

med eíngu kerti.

L.

þessi afskript er prentub eptir skinnbókinni Nr. 148 í 4.to í

safni Arna Magnússonar, bls. 270—271. Sú bók mun vera rituí)

nærfellt 1480, eba heldr síbar, og er henni lýst ábr (bls. 155— 158

hér ab framan).

i) talan yfir líniuini ;
í Hnunni er stafsmyncl, sem virí^ist liafa átt a^

vera tölustafrinn 7 í hinni fornu raynd ( /V ).

a) tala þessi er yfir línunni, en í línunni tölustafrinn 9 í fornu myndiuni.

3) þannig yfir línunni, en í linunni 10, sem er sama talan í fornu

myndinni. 4) gi, skb.
:>)

hluti er fellt lir.
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Samþyckt^
Bod þessi vorv sett af herra inagnvsi biskvpi og j sam-

þyckt tekin af lærdvm monnvm ca presta stefnu.

1. íld prestar skvlv eigi fyrna meir^ þionustu en skipta

vm sinn ai manade.

2. Eingi ca at leyfa haufut synd oc eingi at giora þo at

bodin síe. vm þa eina hluti kys hugr aumbvn er madr er

skylldr at vita. Bioda bera skript fyri bera synd. en leynda

skript fyri leyndan laust. Banna berliga j formæle cn paska

daginn þionvstv tekiv hverivm þeim sem eigi hefuir til skripta

gengit. eda sier veit ca hendr stora leynda hluti .

3. CDanna konur at eins skal j kirkiv leida med brennanda

kerti. þær er bavrn eigv med bændvm sínum. en allar konur

adrar med aunguo kerti. vtan gangi sialfar inn. ok cetera^.

M.

Eptir Skinnasta&abók í safni Arna Magnússonar Nr. 136 í

4to, bls. 262—263. Bók þessi virbist vera ritub um 1480 eba

jafnvel litlu seinna, og er henni lýst hér ab framan (bls. 67—68).

A bók þessari eru söfn af veraldlegum og andlegum lögum og

lagaskrám, og er fyrst Jónsbók og þarnæst flokkr af réttarbótum,

og því er ab veraldlegum rétti lýtr (bls. 1—218), en þareptir

kemr Kristinréttr Arna biskups, og eptir honum skipanir

biskupa og erkibiskupa, meb ymsu öbru, er hnígr ab kirkjulög-

unum (bls. 218—286). Á bls. 287—293 er ýmislegt, sem flest

er nokkru síbar ritab
,

en bls. 294 er aub, og sýnir þab ab ekki

vantar aptanaf bókinni
,

en þar á móti sýnist vanta á einum stab

inn í hana, þar sem kirkjulaga kaflinn hættir (bls. 286).

i) meb raubum stöfum. Upphafsstafr vaubr. 2) me', skb.

3) nœst á eptir fylgir skipan Árna biskups, er stabfestir þessa, og er

sú seinast í bókinni.
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Vm magnus^ .

t>essi bod voru sett af CDagnusi biskupi ok j samþyckt

tekin af ollvm lærdum monnum ca presta stefnv.

í. at prestar skulu eigi meir fyrna þionvstv en skipta vm

sinn ca hverivm xij manudum.

2. Syngia credo in vnvm j messv hvern drott[ins] dag.

jola dag fursta j ollvm messvm . setta dag atta dag ok jafnan

j þeirri vikv er pver natus er svngit. þrettanda dag vppstign-

ingar dag ClOariv mess[u]r iiij. Cros mess[u]r badar. allra

heilagra^ Messo. kirkio dag. alltaris dag. Postvla mess^ujr

allar loghelgar. alla paska vikv ok helgv vikv. þría octavis

daga. Epiphanie ascensionis. Assvmpcionis sancte Marie.

Marce ewangeliste Johannis ante portam latinam . J[n] comme-

moracione pavli apostoli. Ad vincula petri. Barnabe apostoli .

Marie magdalene . Ok sua ef ix rædingvm er svngit in divi-

sione apostolorum ok transílgvracione domini.

3. Eigi skal hafa meir en x. prefacionem(!) í messvm.

eina vm jol fram til þrettanda dags. Qvia per incarnato (!).

onur in epiphania domini viij daga. Qvia cvm vnigenitus.

þridia \m langa fostv. til polma dags bædi drott[ins] daga

ok þar a millvm Qvi corpor[a]li.

fiordv hina efstv vikv ok jafnan er svngit er de sancta

crvce fim daga. Qvi salvtem.

fimtv vm paska til gagndaga. te qvidem.
Settv de ascensione-* ix daga. Qvi post resurrexionem

suam.

Seavndv vm hvita daga. Qvi ascendens ok jafnan at messa

er svngen de spiritv sancto.

Attanda de trinitate alla þa vikv ok drottins daga alla fra

hvita dogum ok til jola fostv. Qvi cvm vnigenito . nema þat

festvm se svngit at ser hafi adra prefacionem.

nivnda de apostolis te domine. ok se sv jafnan er þeim
er svngit. nema vigiliv daga.

tivnda de sancta maria. Et te in veneracione. ok veri

sv jafnan er henne er svngit nema kyndel CDesso. þa skal

i) þessi fyrirsögn er ineb rauí)u letri^ upphafsstafrinn er grænn og

clregií) rautt í. Skinnbókin hefir strik yfir öUum i-uni (í), og þótti ó|)arfi

a^ halda því hér, er teim ])\i öllum sleppt.

*•*) heiljalra (i tveim linumj, skb. s) ascencione, skb.



462 SKIPAN MAGNÚS BISKUPS UM KIHKJUSIÐU. 1224.

quia per incarnati ok sva þar til drottins dag fra octavaepifanie.

nema fiirr komi niv vikna fasta . þa skal obreytt prefacio .

4. ílafa sl^al ok commvnicantes. ok^ sva skírdag þrettanda

dag ok uppstigningar dag. ok ongva þessa hluti optar en nv

ero ca kvednir. Sa ok sem gerir an[n]ars kostar at vilia sinvm

skal gialida biskupi eda hans vmbodz manni xij avra eda missa

elligar messo savng.

5. Engi at at leyfa hofut synd ok engi at gera þo bodin

se. vm þa eina hlvti kys hvgr ombon er madr er^ skylldr at

veita. Bioda bera skript fyri bera synd en [leynda] skript fur

leyndan lost. Banna berliga j formæli. paska dag þionvstv

tekiv hverivm þeim er eigi hefir til skriptar gengit eda ser

veit ai hendr leynda storhluti.

6. Man[n]a kon[u]r at eins skal med loganda kerti j kirkiv

leida. En adrar med ongv kerti'*.

N.

Eptir Arnarbælisbók, sem er skinnbók Nr. 135 í 4to í safni Arna

Magnússonar, bls. 220. Bók þessari er lýst áíir (bls. 128— 133

hér ab framan) , og er þess þar getií) , aí> meginpartr hcnnar se

ritabr um 1380, eba fyr; en sá kafli sem hér er um ab ræba,

og heldr réttarbætr og Statutur erkibiskupa og biskupa, er mikhi

ýngri, og virbist vera ritabr hérumbil 1490. Næst á eptir Skipan

Magnús biskups kemr hér Statuta sem eignub er Sveini biskupi,

og ætti ab vera eptir því frá hérumbil 1470; en þegar vér gæt-

um ab efni hennar
, þá er hún orbrett samhljóba nokkrum grein-

um í Statutu Arna biskups ÍJorlákssonar , þeirri hinni sömu sem

stabfestir skipun Magnús biskups og í flestum bókum fylgir næst

eptir henni. Hér er því tvennt til, annabhvort ab Sveinn biskup

hafi látib taka þessar greinir sem hér standa út úr skipun Magnús

biskups, og abrar greinir úr skipun Arna biskups þorlákssonar,

sera hann hafi svo eignab sér og látib gánga út undir sínu nafni,

i) her muri sá hafa hlaupib yfir linu, seni ritabi skinnbókina.

2) eigi mun vera felll úr.

3) nœsta grein á eptir í skinnbókinni byrjar svo : Vm skipanir arn[a

biskups]. Herra Arne biskup j
Skalhollti bavb hallda skipanir magnvs

biskvps þör er her ero fur Skrifua^er o.s.frv. pareptir eru skipanir Arnn

biskups sjálfs vm fórnar upphald 0. s. frv. (F. Joh. Hist. Eccl. 11, 50).
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oinsog stafefestíng á skipun Magnús biskups. Ab c)?)rum kosti ættí

þaí) aí) vera villa ritarans í skinnbókinni, ab eigna Sveini biskupi

þessa stabfestíng ,
en harbla ólíklegt er ab svo væri, þareb ritari

bókarinnar hefir verið samtííia Sveini biskupi eba svo ab kalla,

og mundi honum því trautt hafa or^ib ab eigna honum abrar skip-

anir en þær, sem hann hefbi eignab sér sjálfr.

bod af magnusi biskupi^

|)essi bod voru sett af inagnusi biskupi ok
j samþycki

tekin af aullum lærdum monnum a presta stefnu

1. at prestar skuli eigi fyrna þionostu. meír en sua. at

skipta vm sinn a manudi.

2. Syngia skal. Credo ín unum j Messo huern sunnu dag

Jola dag hinn fysta j ollum Messum . setta dag Jola . attunda

dag jola ok jafnan j þeirri viku. er puer natiis er sungin.

þrettanda dag. uppstigníngar dag . Mariu. Messur fíorar.

kross messor badar allra heilagra Messo . kirkiu dag . alltaris

dag. Jn festu(!) Reliquiarum. postula messur allar laughelgar.

alla paska viku ok huita daga uiku. fiora octavu daga ascen-

sionis^. assumpcionis. marie uirginis ok nati[uijtatis. marcij

ewangeliste luce evvangeliste . .íohannis apostoli ante portam
latínam .

3. En huer sa er odruuís gerir. at vilia sínum gialldi.

biskupi xij aura eda misse Messo song.

4. Einge a leyfa haufut synd ok einge a at gera þo bodin

se. Vm þa eina hluti kys hugur ombun. er madr er eigi skylldr

at uíta. bioda bera skrift fyri bera synd. en leynda skrift fyri

Iey[n]dan laust. forbioda=^ skal berliga huerium þeim manni

þíonostu at paskum . er eigi hefir til skrifta gengit j fostunni

forfalla laust . eda veít ser a hendr leyndar stor syndir
^

.

i) fyrirsögn virí)ist hafa verií) meh ra.víhvL letri, eii er nú orí)in dauf

aflestrar ; npphafsslafrinn grænn. 2) assencionis, skb.

3) ritað' fyrst Bioba i límmni, en F meiT sömu hendi á spáziu og

vísa& inn.

4) nœst eptir pessu kemr í skinnbókinni grein sem þannig byrjar: „Sveinn

biskup af skíilhollti bauí) at hallda þessar skipanir . hcrra Magnus biskups
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118. [1224].

Máldagi Eyrar kirkju í Álptafirði [sem Magnús biskiip Gizurar-

son setti].

þessi máldagi er hér prentabr eptir máldagabókinni D 12,
bl. 68 (sbr. Nr. 24 hér ab framan). Eyri í Alptafirbi er,

einsog alkunnugt er
, Geirraubareyri sem fyr var nefnd

,
eba

Narfeyri sem nú er köllub
, og er útkirkja frá Breibabólstafe á

Skógarströnd.

þegar vér skulum ákveíia um aldr á máldaga þessum , þá
er þess fyrst afe geta, ah hann er einn í hinum fornasta kafla

í bókinni
, og allt orbfæri hans bendir einnig til þess ,

aíi hann

muni vera frá þeim tímum sem hér er sett. Gubrún Svein-

bjarnardóttir, sem hér er nefnd í máldaganum, mun án efa vera

systir Rafns Sveinbjarnarsonar á Eyri í Arnarfirbi, dóttir Svein-

bjarnar Bárbar sonar hins svarta. Gubrúnu átti Sámr prestr,
sonr Símonar þorgrímssonar , Özurarsonar, Oddbjarnarsonar,

{)orkels sonar háks
, þorgeirs sonar Ljósvetníngagoba. Móbir

Sáms prests var Gubrún Sámsdóttir, og hefir ætt þessi veri?)

talin í broti því af fornum ættum, sem fylgt hefir Landnámu í

Melabók hinni eldri (fslend. s. 1843, I, 358'
;

sbr. Sturl. 2, 5 :

I, 52; Bafns s. Sveinbjarnars. kap. 2: Bisk. s. I, 640). Sámr

prestr og Gubrún áttu saman tvær dætr : Steinvöru og Gub-
rúnu. Af því Sáms prests er ekki vífea getib, þá sýnist h'klegast

ab hann hafi andazt snemma, og kann vera ab Gubrún hafi

gefib þau tíu hundrub fríbs Qár til kirkjunnar á Eyri, sem hér

eru tahn, í minníng hans, eba vib greptrun hans; en Gubrún

bjó lengi á Eyri eptir þab, og kemr vib sögur. Um sumarib

1219 í August mánubi veitti hún hb Eyjólfi Kárssyni mági
smum í Flatey, þegar hann fór subr ab HvítárvÖllum og nábi

Gubmundi biskupi undan valdi Arnórs Tumasonar (Sturl. 4, 24 :

II, 50—51
; Gubm. s. kap. 69 : Bisk. s.

I, 509). þegar Eafns-

synir flýbu fyrir þorvaldi Vatnsfirbíng , eptir víg föbur þeirra,
var Einar Rafnsson um vetrinn 1224— 1225 á Eyri, meb Gub-
rúnu föbursystur sinni, og þar var hann enn 1228, og fór þaban

þegar þeir bræbr Rafnssynir brendu inni þorvald Vatnsfirbíng á

Gillastöbum (6. August 1228). Gubrún Sveinbjarnardóttir hefir

því búib á Eyri lengi um þetta tímabil, en hér er máldaginn
settr nibr á árib 1224

,
af því vér vitum ab þab sumar fór

Magnús biskup Gizurarson um Vestfirbíngafjórbúng (Sturl. 4,
40:

II, 82).

er her ero abr ritabar" o. s. frv. þar eptir kemr skipan um fórnar upp-

hald 0. /7., samhljóíta skipun Arna bískups porlákssonar (Finn. Joh. Hist.

Eccl. Island. ii, 50).

i) þar sem stendr a bls. 35.3: „Sámr áttí dóttur" á ab lesa:

jjSámr átti [Gubrúnu Sveinbjarnar] dóttur".
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Eyre j Alfta íirðe.

þesse er maldage a eyre j alfta firðe . at þar skal vera

prestr einn.

Kirkian a tiolld vm alla kirkiu . klockur .
ij . silfr kalek .

alltara klæði. iiij. kerta stikur. iij. munnlogar. iij . gloða ker

ok elldbera. roðu krossa .iij. ok skript. x. hlmdruð j metfe .

skipum ok netium' eða bus gagne eða bus buningi^ . tiu

hundruð friðs fiar ok vm fram kyr . iiij
. ok eyk kugiiidan .

|>a er j oðru lagi .x. hundruð friðs fiar. er guðrun svein-

biarnar dottir gaf til kirkiunnar.

En þetta fe allt er rett goldit j londum eptir f virðingu^.

þangat liggia tiundir af holms latre ok ogrlygs stöðum ok

^llt þar er j
millum. nema buanda tiund j langadal hiuum ytra

þess er femestr er j dalnum. þaðan skal giallda til eyrar .iij.

merkr a hverium miserum . hvort sem heimilis prestr er j

langadal eða eigi.

til eyrar a at giallda fiorðung osts hvea bonde sa er

þingfarar kavpi a at gegna j eyrar þingum .

Soungr* er af^ eyre a holmslatr. ok a leiti. a backa. ok

til dranga. j auxney. j langadal. a carstaði .

119. [1224].

Máldagi kirkjunnar í Tjaldanesi , [sem Magnús biskup Gizur-

arson setti].

Eptir tveim bókum : a) Nr. 263 í Fol. í safni Arna Magn-
ússonar, bls. 75, og er kallabr þar (jgamall máldagi" (sbr. Nr.

49 ab framan); b) eptir máldagabókinni frá 1601 í safni Stein-

gríms biskups í stiptsbókhlöbunni í Reykjavík, D 12, bl. 64 (sbr.
Nr. 24 ab framan).

Um tíma þann sem máldagi þessi se ritabr á ályktum vér

helzt af því , ab hann er í hinum sama kafla í bókinni D 12,

þar sem hinir fornustu máldagar eru, enda ber hann og meb

sér, ab hann er mjög gamall. þab styrkir ætiun vora um aldr-

inn, ab 1228 bjó Arni bóndi í Tjaldanesi , og segir svo frá í

Sturlúngu ,
ab þorvaldr Vatnsfirbíngr kom til hans í seinustu

i) þann. 1)12. 2) réttara: hiis biiningi(?).

j) f)ann. D12; á liklega adr pý<ya: viiibíngu eií)svarinna manna.

4) þann. (soiingur) DI2. s) getgáta; at, D12.

BipL Isl. I. D. 30
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ferb sinni vestr um Dali, og bar á hann sakir um \)nh hann hefí)i

keypt Ólafseyjar; hefir því Árni bóndi verib gildr efnamabr á

sinni tíb. A múldaganum sjáum vér, aö bóndinn hefir átt son,

sem líklega hefir þá verib úngr, og órábib hvort hann skyldi

vera prestr eba eigi.

Ári?) er sett hér eptir því, ab vér vitum ab Magnús biskup

Gizurarsoii fór.þa um Vestfirbínga fjórbúng (Sturl. 4, 40: II, 82).

Uíirkia j Tialda nesi er helgvð með gvði inariv drottn-

ingv ok petro postvha. Oiavi konvngi ok Thorlaci biskvpi.

hvn a X. hvndraþ^ fiar.

þar skal syngia annan hvarn dag lavg helgan. ok enn

íiorða hvern ottv song.

}>ar skal heima"* vera tivnd allra heimamanna.

J)ar skal vera prestr heimilis fastr. meðan arni byr þar

ok sonr hans . ef hann er prestr. ok kavpa at presti tveim

morkvm. ef honn er eigi heimilis fastr.

Ileima sl^vlv þar tollar aliir. en groftr skal til staðarhols.

ok sva kirkia*. ef eigi er heimilis prestr. Lysa fyrir alla daga .

þa er svngit er fra'* mariv messo vnz liðr paska vikv.

120. [1224].

Máldagi Reykjaholts kirkjii í Borgarfirði, með tillögum þeirra

Snorra Sturlusonar og Hallveigar Ormsdóttur.

I Kristinrétti þorláks og Ketils er
^fyrst lagbr grundvöllr

til regkdegra máldaga um kirkjueignir á Islandi. þar er skipab
svo fyrir (Kristinr. hinn gamli kap. 10, Thorkel. bls. 46) ,

ab :

„þar er mabr leggr fé til kirkju ,
hvart sem þat er í löndum

eba lausum aurum
,

í búfc ebr tíundum
,

af þeim bólstöbum er

hérabsmenn skulu þángat inna, ok skal sá mabr, er kirkju varb-

veitir, láta gera |)ann máldaga á skrá allan, hvat hann hefir

fjár gefit þángat, ebr abrir hérabsmejin, til þeirrar kirkju. þann
máldaga er honum rétt at lýsa at lögbergi ,

ebr í iögréttu,

ebr ú varþíngi því er hann heyir, hvat fjár hggr til þeirrar

i) Tiallda ness, fyrirsögn í D 12.

2) hundrub, D 12 ; j
essi hundrui'r, sem hér eru nefnd, eru ekki aú'

fjáríölu, /leldr aó' hundraóalölu á landsvisu {— tíu kúgildi i fó).

») sl. I>12. 4) kirkiu, I>í^. »> fyrir, D 7^.
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kirkjii. Hann skal láta rúba skrá ok lýsa þann máldaga heima

at kirkju iim sinn á tólf mánabum hverjum, þá er menn hafa

þángat tíbasókn flestir". Af þessari reglu er aubsætt, ab fram

hlutu aí) koma tvennskonar máldagar, abrir sem eru samdir

heima vií) kirkjurnar sjálfar, og auglýstir vib kirkju og í héraM,
en abrir sem eru lögréttubornir. Vér höfum séb í safni þessu

dæmi uppá hvorutveggju, og er þab eins augljóst, aí) þetta hefir

komib fram í lögun sjálfra máldaganna. þegar máldaginn er

lögréttuborinn , þá kemr hann fram sem heil skrá
,

samin raeb

vandabri reglu einsog heilt skjal |)arf ab vera, sem er lýst á

allsherjar þíngi. þegar hann er saminn í hérabi, þá er í fyrstu

samin skrá í venjulegu formi og kemr fram í heild sinni , en

hvab sem síban bætist vib eignir kirkjunnar, þá er því bætt

aptanvib ,
án þess ab breytt sé lögun skrárinnar

, þeirrar er í

fyrstu var samin
, og er þá ekki skeytt því ,

ab búa til heila

nýja skrá; verba því þessir máldagar í stúfum og samsteyptum

stykkjum. En af því biskupar áttu ab sjá um Öll kirknafé
, þá

varb þab án efa jafnskjótt og máldagar hófust naubsyn fyrir þá,
ab hafa hjá sér abalbók slíka, sem ritabir væri í allir máldagar

kirkna, og eru þarmeb orbnar til máldagabækr þær á biskups-

stólunum, sem ab nokkru leyti eru enn til. þegar nú biskupar
tóku máldagana í bók sína

,
hafa þeir ekki ætíb látib rita upp

orbrétt skrár þær sem á kirkjunum voru, heldr lagab um leib

sumt þab, sem ekki breytti efni máldagans, heldr gjörbi hann

skipulegri í forminu, og fyrir þessa sök finnum vér nokkurn

orbamun, eba breytíng í nibrskipaninni , milli máldaganna , eptir

því sem þeir eru stólsmáldagar eba biskupamáldagar, eba eigin-

legir kirkjumáldagar, eba heimamáldagar sem vér gætum kallab.

Máldqgi Reykjaholts kirkju í Borgarfirbi ,
sem hér fylgir

eptir, sýnir oss Ijóst dæmi um þetta. Vér höfum þar fyrir

oss heimamáldagann í frumriti
, og getum j)ar svo Ijóslega séb,

hvernig hver stúfr er skeyttr vib þab sem ábr var, ab þar getr

enginn efi á verib
,

skulum vér |)ví nú taka hvern kafla sérí-

lagi og leiba fyrir sjónir hversu máldaginn hefir myndazt smá-
saman.

Hinn fyrsti kaflinn er her heimfærbr til ársins 1185,
|)egar Páll prestr Sölvason andabist og Magnús prestr sonr hans

tók vibj og er þessi kaflinn prentabr sérílagi hcr ú undan sem
Nr. 68, bls. 279—280.

Annar kaflinn er hér heimfærbr til 1206, þegar Magnús
prestr Pálsson sleppti Reykjaholti og afhenti kirkjufén í hendr

Snorra Sturlusyni. þessi kaflinn er prentabr sérílagi hér ab

framan, Nr. 96, bls. 348—351
, og eru þar færb rök til Um

tímatal og þá menn sem nefndir eru.

Hinn þribi kaflinn ber meb sér, ab hann er ritabr

eptir ab Hallveig Ormsdóttir var komin ab Eeykjaholti til bús

meb Snorra, og þab var um haustib 1221. Til þess árs hefir

einnig Finnr biskup heimfært máldagann. og abrir samsinnt því

30*
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(sbr. ísl. sög. I. B. 1843, Form. bls. xl), en Finnr biskup
hefir farib villt í |)ví, ab halda, ivb máldaginn hafi þá allr verií)

saminn í einu, miklu heldr er þab reyndar styzti kaíiinn sem

þá er saminn, en |)ar vií) tengist þab sem mjög er merkilegt,

ab vér sjáum nú full rök til, ab Magnús biskup Gizurarson hafi

látib gjöra Reykjaholts kirkju máldaga og færa í bók sína mebal

stólsmáldaganna , eptir vorri hyggju einmitt í þetta sama sinn.

þessvegna tökum vér máldagann hér í tvennu lagi , og köUum

þann máldaga A sem vér eignum Magnúsi biskupi, en B köllum

vér heimamúldagann. Haustib 1224 var Magnús biskup í Heykja-

holti, ab brúbkaupi Gizurar þorvaldssonar og Ingibjargar dóttur

Snorra Sturlusonar, svosem segir í Sturlúnga sögu (4, 40:
II,

82—83): ^^Magnús biskup fór þetta sumar (1221-) yfir Vest-

firbínga fjórbúng, en þann tíma sem hann var í Dölum hafbi

Snorri inni brúbkaup j)eirra Gizurar þorvaldssonar ok Ingibjargar
dóttur sinnar í Beykjaholti , því at biskupi var þángat hægast
til at sækja, en þorvaldr (Gizurarson) vildi fyrir hvern mun at

hann væri þar at brúbkaupinu. þar var ok þórbr Sturluson,
ok hit bezta mannval um Borgarfjörb ok sunnan meb þorvaldi ;

var þar hin virbuligásta veizla ok meb hinum beztu faungum er

til voru á íslandi. En Htlu fyrir brúbkaupit haföi Snorri heim

Hallveigu Ormsdóttur, ok gjörbi vib hana helmínga félag, en

tók heim til varbveizlu fé sona hennar, Klængs ok Orms, átta

hundrub hundraba; hafbi Snorri þá meira fé en nokkur mabr
annar á íslandi". Ekkert er líklegra, en ab þau Snorri og

Hallveig hafi þá gefib til kirkjunnar, og ab þetta hafi verib sett

á skrá, en Magnús biskup hafi þá um leib látib rita í bók sína

allan máldaga Beykjaholts kirkju ,
eins og hann var þá orbinn

þegar hann var í Reykjaholti. þú er og ritub innskotsgrein í

heimamáldagann, sem einnig er tekin í stólsmáldagann ,
á þann

hátt, sem bendir til ab hún se lögub í hendi. þab er og eitt

sem styrkir þá ætlun, ab Magnús biskup eigi stólsmáldagann (A),

ab hann endar meb þessum þribja kafla; er þab óræk sönnun

fyrir ab næsti kaflinn sé ýngri. þess má geta, ab klukkurnar,
Árnanautar tveir og Sölmundarnautr, gæti vel hafa dregib nafn

af Arna öreybu, tengdasyni Snorra, og Sölmundi austmanni,

mági hans, ab þeir hefbi gefib honum klukkurnar ábr.

Hinn fjórbi kaflinn er einúngis rekamáldagi kirkjunnar
í Reykjaholti, og er hann augljóslega ritabr meb annari hendi

en hinir fyrri kaflarnir, og án efa ýngri, svo ab hann hefir ekki

stabib á |)ví blabi sem heimamúldaginn (B) er ritabr á
, |)egar

stólsmáldaginn (A) var ritabr. En þar vér nú ekki getum heim-

fært hann til neins ákvebins tíma, jafnvel |)ó líklegast sé ab

telja hann til tíma Arna biskups þorlákssonar , þá látum vér

hann fylgja hér hinum eldra máÍdaganum. f íslendínga sögum
(1843. Form. bls. XL sem ábr var getib) er sagt, ab þessi kafli

gæti verib frá Magnúsi biskupi Gizurarsyni, en þá þekktu menn ekki

stólsmáldagann. þessi fjórbi kafli er nebstr á fremri blabsíbunni
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í heimamáldaganum , og er þar meb á enda þab á skránni B,
sem kallazt getr máldagi.

A annari blabsíbu máldagans eru tvö lángstrik dregin nibr

eptir öllu blabi, og skipta þau blabsífiunni svo, ab tveir
|:»rií)j-

úngar eru fyrir framan, eba vinstramegin ,
en einn fyrir aptan

efca hægramegin. I þenna síbara dálk eru ritafcar fjórar línur

sem nú eru læsilegar, og ein efst, sem varla sést, en í breibara

dálkinum eru ritabar fjórar línur, og er þetta fimti og sjötti

kafli. þó er sjötti kaflinn, sem er í mjóa dálkinum, ritabr fyr,

því annars mundi sá sem ritabi fimta dálk hafa ritab út línuna

heila, en þab hefir hann ekki getab vegna þess, ab hann hefir

fundib ritaban fyrir sér ábr hinn sjötta kaflann. Allt hitt annab

af síbari blabsíbunni er autt.

Hinn fimti kaflinn virbist ekki vera fyr ritabr en um
tíma Arna biskups þorlákssonar , og er ekki annab vib hann

markvert, en ab hann inniheldr þab sem kallab var Dedicatio

ecclesiæ, þab er ab segja grein fyrir því, hverjum kirkjan var

helgub, því þetta er ekki í upphafi heimamáldagans einsog
vant er ab vera. Af stólsmáldaganum er ab rába

,
ab kirkjan

hafi um þetta mund verib helgub Pétri postula, og ekki öbrum,
svo telr Wilchins máldagi einnig; má þar af rába

,
ab ekki sé

ætíb talib fullt hverjum kirkjur sé helgabar, heldr sé ab eins

getib einhvers hins helzta.

Hinn sjötti kaflinn er aubfærbr til ákvebins tíma. Nafn

Ingibjargar Snorradóttur bendir til , ab hann sé ritabr um þab
mund sem hún var gjafvaxta mær í Reykjaholti, ábr hún giptist

Gizuri þorvaldssyni ; lýtr því þessi kafli ab sama tímabili einsog
hinn þribi kaflinn

,
ab árinu 1224

; þó mætti og vera
,

ab gjöf
hennar væri seinni, frá þeim tímum hún var í Reykjaholti þegar
Gizur og hún voru skilin. Kálfaskinn voru um þessa tíma þarfa-

gjöf, tii ab rita a bækr handa kirkjunum.

A.

þessi afskript máldagans er tekin eptir bókinni D 12 í safni

Steingríms biskups í stiptisbókhlöbunni í Reykjavík, bl. 71^—72.

þess er getib hér á undan, ab sá máldagi sem hér er ritabr muni

vera þab sem vér köUura stólsmáldaga , þab er ab segja máldagi

kirkjunnar á þann hátt orbabr, sem hann var ritabr í máldagabók

biskupsins í Skálholti, og sýnir þab sig þá sjálft, ab hann er ritabr

þannig sem hann er í tíb Magnús biskups Gizurarsonar, því hann

hefir þrjá fyrstu kafla heimamáldagans, og endar meb þeim kafl-

anum sem telr gjafir þeirra Snorra Sturlusonar og Hallveigar Orms-

dóttur til kirkjunnar.
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"þsít er helzt einkennilegt vib þenna texta máldagans, fyrst,

ab hann setr í upphafi hverjum kirkjan sé helgub, þarnæst ab

hann felhr inn grein þá, sem ritub er yfir h'nunni í öbrum kafla

í heimamáldaganum (sbr. bls. 350 ab framan, athgr. 2), og

orbar hana svo sem hún getr átt vií) í máldagaskránni. þessi

grein hefir verib til mestu vandræba Öllum þeim sem hafa fengizt

vib heimamáldagann, en einsog hún er orbub hér er hún aubveld,

og á allskostar vel vií). þó er ekki sýnilegt, eptir því sem ritab í

frumskránni
,
sem er heimamáldaginn ,

ab þessi grein verbi lesin

eptir henni þannig sem hér stendr. þegar mabr les ^^Ormr Bjarn-

arson" í stabinn fyrir ^^Ormr bóndi Gilsson" eba þvíumlíkt, sem

menn hafa ábr lesib eptir frumskránni, þá er allt aubvelt, því þar

sem enginn veit til hver Ormr bóndi Gilsson hafi verib, þá er Ormr

Bjarnarson alkunnr; hann var nefnilega annar sonr Hallveigar Orms-

dóttur og Bjarnar J>orvaldssonar á Breibabólsstab
, og hefir án efa

bæbi hann og Klængr bróbir hans verib í Reykjaholti meb móbur

sinni um þetta skeib. þab er harla óh'klegt, ab sá sem ritabi

máldagabókina D 12 hafi þekkt svo vel til
,

ab hann hafi fundib

þetta nafn og breytt því í afskript sinni þegar hann ritabi bókina;

þessvegna mun varla vera efi á, ab nafnib hafi stabib þannig í

hinni fornu skrá eba stólsmáldaganum, sem hann hefir haft fyrir sér.

Ab öbru leyti ber afskript þessi keim af, ab hún sé ekki ritub stafrétt

eptir máldagabókinni fornu, svosem og vib mátti búast, en samburbr

vib frumskrá heimamáldagans sýnir, ab hún muni ekki vera úr lagi

færb í neinu verulegu atribi ab orbum til eba efni.

Reyc hollt

Til petrs kirkiu j reykla hollti h'ggr heima land með oll-

um lands nytium.

J>ar fylgia kyr .xx. griðungr tvævetr. xxx. a oc hundrað .

þar liggr til fimm lutir grimsar allrar. en þrir huerfa

vndan . nema þat er nu man ek' telia. þat er hlaupa garðr
allr. oc þrir hlutir arinnar fyrir norðan miðberg. en fiorðungr-

inn hverfr fra. þar fylgir oc fiorðvngr haurks hyliar. siðan er

settungr er af tekinn. oc stæmma at rauða vatns ose. þar

j) her er réttara en í frumskránni B.

2 vera kann aiT hér sé ritviUa, og hafi sta&ið- ostemma (= ásteiiima)

einsog í B.
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fylgia hestar. iij . oc ængi verre en fjogrtan aurar. þar hverfr

oc til sel for j kior með a væiði er þar fyigir at helmingi oc

[afreit at' rutafiarðar heiði. oc itok þau er hun^ a
j faxadal .

oc geitland með skogi. Skogr j sand dale niðr fra skalca giie^

vm skala toft gengr mark fyrir neðan vr steinum þeim er

heita klofningar. þeir slanda við sand dals a oc þar vpp a

fiails brun. þar fylgir oc skogr j þverar lið at viða til sels.

torf skurðr j sleindors staða land. Salds sæði niðr fogrt.

[ii].
Iler liggia til .x. hundrað sex alna aura j bocum oc

messu fotum oc j kirkiu skruði. [oc gvðvefiar hocvll er ormr

biarnar son gaf til. vvirðr^. oc klockvr''. þeir^ eru oc ovirðar.

Magnus oc hallfriðr gefa til kirkiu roðu cross oc licneske

þau er standa yfir haalltare oc buning a plenario.

þat er kirkiu fe vm fram þat er aðr er tait.

kirkiu fe fylgia .ij. merkr vax oc xx.

pn[u] ligia Iðnd til kirkiu. breiðabolsstaðr oc reykia land

oc hoginde.

her fylgia enn kirkiu. vij. kugilldi j metfe.

Sa er byr j reykia hollti skal annast haps land halft oc

tvau kugilldi bufiar með. þvi fe skal fylgia kvenngilldr omagi
hver misseri. oc skal sa hann til taka er j reycia hollli byr.

þessi kirkiu fe er ero j bokum oc messu fotum oc j kirkiu

skruði. Yirðo^ til sextigi hundraða vaðmala j hendr Snorra þeir

gizur oc þorðr oc kelill hermundar son. oc hogne prestr.

Skrin a alltare . þat [er] stendr með helgum domum . gefa

þeir CDagnus oc snorre at helmingi hvar þeirra. oc er þat

kirkiu fe vm fram vm þat er aðr er talt.

[iii].
Kirkia a oc vm fram klockur. þeir<^ er þau hallveig

oc snorre leggia lil staðar. saungmeyiar .ij. oc .ij. arnnar^*

i) frá [ f)etta er liklega afbakadr i afskriptinni ^ úr: afretr á.

2) hér er réttara en í frumskránni B.

3) þetta nafn mun vera rángt hér, en réttara í B, aí) þat) heiti ati

réttu Slakkagil.

4) þetta frá [ heyrir til 111. (þ. e. þri^ja kafla máldagans , frá 1224),

svosem sjá má i B, sbr. bls. 350 athgr. 2 Síb framan.

5) hér er án efa felld úr talan .ij ., sem er í B y/ir linunni,

6) þr, D 12, (þeir
=

þær). 7) virtz, D 12.

8) arna nautar, sem B hefir, er án efa réllara.
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iiautar. oc hin fimta solmundar nautr. hin .vi. petrs.

nautr. oc þar með messu [fot]
hin beztu. smellta krossar

.ij. skript.

B.

Eptir frumriti Reykholtsmáldaga á skinni
,

sem hefir verib

geymt þar vib kirkjuna frá upphafi. Stærb blabsins og letrshætti

vil eg ekki lýsa hér, þareb svo er til œtlazt, ab steinprentub verbi

nákvæm mynd af því, ab stærb og öliu lagi eins og frumritií) sjálft.

þær hinar fyrstu sögur um skjal þetta þekkjum vér nú frá dögum
Gísla biskups Jónssonar og Eggerts Hannessonar lögmanns (um

og nálægt 1560—70), og er þá sagt, at máldagabréf þetta sé

ólæsilegt. þab er meb öbrum orbum ab segja, ab menn lögbu þú

ekki svo mikla stund á ab gaumgæfa forn rit, ab þeir legbi sig í

h'ma til ab komast framúr þeim, og fyrir þá sök var mart þab

kallab ólæsilegt og ónýtt, brennt og kastab út, sem vér mundum

nú hafa mikib gefib til ab geymt hefbi verib. Vér getum nú hæg-

lega lesib mart þab, sem á 17. öld var talib öldúngis ólæsilegt,

svo sem t. a. m. Hauksbók, og Arni Magnússon bætir vib, um
leib og hann skýrir frá ab Gísli biskup Jónsson og Eggert lögmabr

hafi kallab Reykholts máldaga ólæsilegan, meb nokkurskonar drýg-

indum : j^og enn nú verbr hann þó lesinn." Arni Magnússon hefir

fengib frumritib til láns austr í Skálholt, og hefir látib rita þar

nákvæma afskript af því, sem hann og skrifarar hans, Ormr Dabason

og þórbr {lórbarson ,
hafa stabfest meb nöfnum og innsiglum 22.

Juli 1711. f>essi afskript er enn í safni Arna, ritub á 10 blöb

í 8 blaba broti
,

er á fremsta blabinu einúngis ritab framan ú meb

hendi Arna: (^gamall maldage Reykholltz kirkju"; þessi hin sama

fyrirsögn er ritub meb hendi Arna efst á öðru blabi
, fyrir ofan

þab sem máldagiun byrjar, en síban fyllir máldaginn sjálfr þrjú

blöb, og nokkub á fjórba, en á því sem eptir er af flórba blabinu

stendr stabfestíng afskriptarinnar af Árna og skrifurum hans, meb

innsiglum. Hin síbari fimm blöbin eru aub. þar ab auki hefir

Arni látib rita, og ab nokkru leyti sjálfr ritab, athugagreinir nokkr-

ar um máldagabréfib og um ymsa stabi í j)ví, sem fylgja afskript-

inni á blöbum sérílagi. þessi afskript Arna er bezt og fullkomnust

af þcim sem vér höfum enn haft. Hann hefir tekib eptir því, ab
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frumbréíib er ritab meb sex rithöndum ; einnig hefir hann abgætt

þab, ab fjórbi kaflinn sé h'klega rita&r meb nokkru ýngri hendi en

hinir fyrstu þrír, en þar á móti hefir hann ekki farit) fram í ab

sýna, hver aldrs munr sé á hinum köflunum sín á milli, eba hvernig á

þeim standi. þab h'tr út sem hann hafi ímyndab sér alla kaflana

ritaba hérumbil um sama mund, á dögum Snorra Sturhisonar, en

hafi aldri tekib fyrir sig ab bera saman aldr þeirra manna, sem nefnd-

ir eru í máldaganum, og hversu þab kemr saman vib tímatahb.

Um daga Arna bjuggu í Reykholti þeir lángfebgar, forfcbr

Finns biskups Jónssonar, og Finnr sjálfr var þar síban prestr yfir

tuttugu ár. Finnr biskup var þessvegna nákunnugr Reykholts-

máldaganum, og hefir látib prenta hann í kirkjusögu sinni, og farib

þar um hann mörgum orbum
;
eru fyrst prentabir fimm fyrstu kaflarn-

ir í athugagrein (Hist. Eccl. Isl. i, 206—208) meb latínskri út-

leggmgu, og á öbrum stab (Hist. Eccl. Isl. iv, 136— 138) hefir

hann vibbætisgrein, sem helzt fer orbum um stafsetníng máldagans.

Meb fjórba bindi kirkjusögunnar fylgir eptirmynd máldagans, þó

ekki af honum öllum, heldr af hverjum kafla, eptir því sem Finnr

biskup hefir skipt honum ab rithendi til-? þar er einnig prentabr

sjötti kaflinn, nema brot þab af efstu h'nunni, sem Árni Magnússon

hafbi lesib, því þab hefir Finnr biskup ekki gaumgæft. þessi út-

gáfa Finns biskups er hin fyrsta útgáfa Reykholts máldaga á prenti.

Eptir ætlan Finns biskups er máldaginn allr . ritabr meb fjórum

höndum, ab minnsta kosti fimm fyrstu kaflarnir, því um hinn sjötta

ákvebr hann ekkert, En þessi skiptíng er mjög ónákvæm, því fyrst

er svo ab sjá, sem hann hafi ekki abgreint fyrsta og annan kaflann,

heldr látib annan kaflann byrja meb orbunum : ^^Skrín þat es stendr

á altara" o. s. frv. , og tekib þar saman vib allan þribja kaflann.

Ekki hefir hann heldr abgreint innskotsgreinina , þá sem er ritub

yfir Imunni í öbrum kaflanum meb sömu hendi og á þribja kaflan-

um er. þribi kaflinn hjá honum verbr því fjórbi hér, og hinn

flórbi aptr sá sem hér er hinn fimti. Ab því leyti sem tímatal

snertir, og þá menn sem eru nefndir í máldaganum, þá heldr hanu

allan máldagann vera ritaban á sama degi, um haustib 1224, og

tekr einmitt þab fram, ab þá yar brúbkaup Gizurar þorvaldssonar

og Ingibjargar Snorradóttur
, þá kom Hallveig Ormsdóttir til bús

meb Snorra, og þá var Magnús biskup Gizurarson nærverandi í

Reykholti. Eptir þessu verbr Jjórbr sá, sem máldaginn nefnir,

í>órbr Sturluson, bróbir Snorra, og Gizur verbr Gizur þorvaldsson.
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þar sem hann kallar Magnús þórbarson hafa afhent Snorra Reyk-
holt meb eignum kirkjunnar, ))d er |)ab minnisvilla e^a prentvilla,

í stab þess \)at var Magnús prestr Pálsson sem afhenti (sbr. bls.

319 ab framan). En þetta tímatal getr alls ekki stabizt. Vér

höfum séb ábr (bls. 349), ab Snorri var kominn ab Reykholti 1209,

og þá hlýtr afhendíngin í hendr honum at hafa verib farin fram,

enda eru og þar færb rök
til,

aí) hún hafi fram farib 120a um vorib,

og ab þórbr og Gizur, þeir sem virtu í hendr Snorra, hafi verib

j>órbr Böbvarsson, móburbróbir hans
, sá sem gaf honum heimildir

sínar ab stabnum, og Gizur Hallsson. þetta þarf reyndar engrar

frekari styrkíngar vib, en þó tekr |)ab af öll tvímæli um
,
ab mál-

daginn geti ekki verib ritabr allr 1224 : ab Magnús prestr Pálsson

og Hallfríbr þorgilsdóttir kona hans, sem afhentu Snorra Reykholt,

öndubust bæbi 1223
;

Ketill Hermundarson andabist 1220, og þórbr

Böbvarsson sama ár, en Gizur þorvaldsson verbr of úngr til ab

vera virbíngarmabr fyrir 1220. þetta er ekki talib hér til þess, ab

taka fram galla á hinu ágæta verki Finns biskups, heldr til þess

ab færa sönnur á mál vort, |)ar sem hér hefir verib vikib frá svo

merkilegum og ágætum höfundi.

Eptir þetta vitum vcr ekki til ab Reykholts máldagi hafi verib

rannsakabr fyr en 1831 eba 1832, ab Sveinbjörn Egilsson samdi

afskript af honum. þá var máldaginn hjá Steingrími biskupi í

Laugarnesi, og þar ritabi Sveinbjörn Egilsson afskript sína
,
vorum

vér þar og fleiri vib, sem þar vorum þá. Sveinbjörn Egilsson

hefir skipt köflunum í sex, öldúngis á sama hátt og Árni Magnús-

son, og er afskript hans vöndub og nákvæm í alla stabi; hann

hefir og ritab meb athugasemdir um handarlag og stafagjörb , og

um sum orb máldagans, en þetta er ekki þörf hér ab tína, þareb

þab er sumt fyllra í athugagreinum Arna, en sumt mun sjást ber-

lega í eptirmyndinni.

Afskript þessi var send liinu norræna fornfræbafélagi, og eptir

henni, samanborinni vib útgúfu Fmns biskups, er máldaginn prent-

abr í Vibbæti vib fslendínga sögur í. B. (1843), bls. 387—392,

meb athugagreinum ,
en Finnr M.ignússon hefir í formálanum vib

þab bindi (bls. XXXVI— XLl) skýrt frá því sem hann vissi þá gjörst

um skrá þessa. Hann hefir ab vorri hyggju Ijóslega sýnt, ab hinn

fyrsti kafli máldagans, sem hér er settr nibr á 1185 (Nr. 68, bls.

279—280), sé ritabr i tíb þorláks biskups, milli 1179 og 1193.

Sömuleibis hefir hann séb þab rétt, ab annar kaflinn mundi vera
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ritabr þpgar Snorri tók vib Reykholti, en hann setr þab nibr á ár

1208 (eba 1209), og fyrir því getr ekki Gizur sá, sem þar er

nefndr, verib Gizur Hallsson, sem þá var andabr, heldr yrbi sá ab

vera einhver annar mabr meb því nafni, sem nú væri ókunnugr;

en þab er sýnt hér ábr, ab réttara muni vera, ab heimfæra þenna

kafia míldagans til i206 um vorib, og ab Gizur Hallsson muni

einmitt vera sá sem hér er nefndr. — Um hinn þribja kaflann er

hann samdóma Finni biskupi, ab hann muni saminn vera og ritabr

1224 um haustib
, og ætlum vér þab í alla stabi sennilegt.

—
Hinn fjórbi kaflinn, um rekana, heldr hann ab kunni vera settr vib

máldagann af Magnúsi biskupi Gizurarsyni. þetta kemr af því, ab

hann þekkti ekki stólsmáldagann (A), sem sýnir berlega ab þessi

kafli muni vera ýngri en frá þeim tímum, sem Magnús biskup Giz-

urarson ríkti, enda sýnir og stafagjörb þessa kaflans hib sama, ef

nákvæmlega er ab gætt.
— I sama sinn heldr hann fimta kaflann

vera ritaban
, einsog hinn þribja og fjórba, en hitt mun þó réttara

vera, ab þessi kafli sé einnig ýngri, og má telja þar til bæbi handar-

lag og stafagjörb , og svo þab ,
ab ef þessi grein um

, hverjum

kirkjan var helgub, hefbi verib þá ritub, mundi hún ab öllum h'k-

indum hafa verib tekin í stólsmáldagann og sett þar í upphafi

skrárinnar. — Hinn sjötta kaflann heldr hann ýngri en hina, en

þab er hér ábr sýnt, ab hann sé efalaust eldii en fimti kaflinn;

þarí er hann og ab öbru leyti samdóma, ab kafli þessi muni vera

ritabr á dögum Snorra Sturlusonar, eba fyrir 1241.

Til kirkio ligr i ra^kiaholte heimalaud meþ ollom lands-

nytiom |- þar fylgia kyr tottogo . griþungr tuevetr .xxx. a. oc

hundraþ. |'* þar h*gr til fim hkiter. grimsar alrar en þrir

huería undan. nema
|-* þat es [ec] munnutelia. þat es hlaupa

garþr alr. oc þrir hluter arennar fyr l^ norþan miþberg . en

íiorgongren huerfr fra. þar fylger oc \^ fiorþongr haorgs

hyliar siþan es settungr es af teken oc ostemma p at rauþa

vats ose. þar i'ylgia hestar þrir enge verre an xiiii aurar.

1« þar huerfr oc til selfor i kior meþ oveþe þeirre es þar fylger

at l^ helfninge oc afretr a hrutafiarþar heþe. oc itoc þau es

han a. i faxa p^ dal . oc geitland meþ scoge . Scogr i san-

dale niþr fra sclakkagile umb |'* scala tofst. gengr raark fyr
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neþan or steinom þeim es heita klofningar p^ þeir standa viþ

sandalso. ok þar up a fialsbrun . þar fúiger oc scogr |'^ i

þuerar liþ at viþa til sels. torfscurþr i steinþorsstaþa land.

Salds l^* sæþe niþr fort.

[ii].
Her liggia tii tio hundroþ sex alna aura p' i bokom

oc i messo fotom oc i kirkio skruþe .

([111]
oc gvðvæfiar ha^'kvll vvirðr. ær ormr b . gaf i d .^ Gii. s.)

[11]
fvr vtan klukkor . ij , |'<^ þeir ero ovirþar. CDagnus oc

hallfriþr gefa til kirkio roþo kross oc lic|»''neske þau es standa

vfer altara. oc buneng a plenario. þat es kirkio |*® fe umb
fram of þat es aþr es talt . kirkio fe fvlgia tuer mercr

|

• ^ vax.

oc tottogo. þau liggia lond til kirkio breiþabolstaþr. |-^ oc

ravkia land. oc hogende. her fvlgia cn kirkiofe siav |-* ku-

gilde imetfe. Sa es bvr i ravkiaholte skal annaz hafsland

1^^ oc tuau kvgilde bufiar meþ. þui fe skal fvlgia kueNgildr

|-^ omage huer missere. oc skal sa haN tii taka es i ravkia

p** holte bvr. þesse kirkio fe es ero i bokom oc i messo fotom

oc i kirkio \^^ skruþe virðo til sextogo hvndraþa vaþmala
i hendrSnorra|^^ þeir GizoR oc þorþr. oc ketill hermundarson.

oc hogne prestr.

I'-*"^
Skrin þat es stendr aaltara meþ helgom domom gefa

þeir CDagnus oc f^** Snorre at helfNÍNge hvaa þeirra. oc es þetta

kirkio fe umb frj^^am of þat es aþr es talet.

[111] . kirkia a cn um fram klukur þgr er þa/ |^^ snoRi

ok hallveig^ lecia til staðar sa^ngmeyiar .11. ok ij. arna

na^tar. |''* en Y*«. saimundar na^lr. en .vi*? petrs na^tr. okþar
með meso fa^t en [^^ betsto smelta crosar .ij. script.

[iv]. þessa reka a kirkia i reykia hollti . Vnðir felli ytra j

•* ^
þrið-

ivngr hvalreka ok halfr viðreki ok lanð halft. Vndir iðra felli

þriði|^-*vngr hvalreka ok likt i agoða. sem vndir. ytra felii.

þriðivngr|-*5 hvarttveggia i agoða. A mvnaðaR nesi fiorðvngr

hvalreka.
j'^*'

Að kambi fiorðvngr i hvalreka. J byrgisvik fiorð-

vngr i hvalreka.

[v]. Kirkia su er stendr i reykiahollti er helguð 1^"^
með

1) Arni Magnússon hefir ekki tekiö eptir stöfunimi ,.i d", og ekki heldr

Finnr biskup. Sveinbjörn Egilsson segir, a^ stafir ^essir sjáist „ekki svo

ógluggt".

2) haliveig, skinnhl.
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guði COariv moðvr drottins. ok hinum helga petro postvla.

ok envm hælga dionisio biskvpi ok henni helgv Barbare meyio.

[ví]
ui kair[a sci.v].*

Snorri Sl[urhi]. s[on]. vi . kalí'a scín.

þorariN p[restr] bax^ . s.^ V. kalf[a skinn] .

Vermvnder diacn .vi. kalííi s[kinn].

Yngibiorg snoRa dottir. xij. ka[lfa skinn].

Athugagreinir Arna Magnússonar vib Reykholts máldagann

eru svo merkilegar, og sýna svo vel nákvæmni hans og glöggskygni

í fornum ritum
,

ah engum þeim sem meb gaumgæfni rannsakar

skrá þessa mun mislíka ab þeim er tengt hér við". þær eru rit-

a^ar á 10 blöbum í 8 blaba broti. Framan á fyrsta blabinu er

ritab meb hendi Arna sjálfs fyrirsögnin, en sjálfar athugagrein-

irnar byrja á öí)ru blabinu.

,,NOTÆ CIíITICÆ,

heyrande til þess gamla Reykholltz maldagans,

fessi Reykholltz kirkiu máldage er, ab stöfun, böndum, strik-

um og punctum, riett ritabur epter pergaments blabe i litlu folio ,

tilheyrande Reykholltz kirkiu. Pergaments blab |)etta hefur vereÖ

saurblab framan eba aptaa af bók, og hefur í fyrstunne á bábum

síbum óskrifab vereí). Beggia vegna á röndunum eru kiölgöt,

meb hverium þab hefur í bókenne fast vereb
, og sýnest ab þab

muni tvisvar hafa vereb innfest í band, og sín röndin í hvert

sinn horft inn í kiölinn. Skriften á blabenu, sem nú er (o
: mál-

dagenn) er aubsýneliga svo sem originall, gjörb í tíb þeirra manna

sem þar inne nefnast.

Framan af máldaganum ,
allt til A-'^,

er ritab meb allra bestu

settu skrift, nokkub í stærra lage og meb góbu bleke.

þab sem þar næst er, frá A til C-* (ab fráteknu því sem er

á milli B og ]'», hvarum strax skal sagt verba), er skrifab meb

eins gamalli hendi (sem sýnest) en hverge nærre svo góbre ebur

settre sem hin fyrre er. Blekeb á þessarre skriftenne hefur slæmt

vereb, fölt og fyri utan gummi ebur klár (sem sýnest) og er því

i) þetta línubrot hefir enginn nema Arni Magnússon í sinni afskript.

a)
= Brandsson? sbr. Húsafells máldaga, Nr. 37, bls. 217.

a) þ. e. fyrsti kaflinn sera hér er kallabr.

4) þ. e. annar kaflinn hér.

5) þ. e. innskotsgreinin i öbrum kaflanum.
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nú miög máíi oribeb, og sumstabar illt aí) lesa. pab sem er á mille

B og ]
• er ritab meb hinne þribiu hende, |)ó mjög gamalle og

þribia slags bleke. Er þab skrifab ofan yfer h'nunne, og met)

sama bleke, sem þaíi meb ritaí) er, bobab inn á mille orbanna í

understandande h'nu, þar sem þab hier sett er. þab sem epter

kemur allt til C er ritab meb þeirre annarre hendenne og vonda

blekenu, sem ábur er sagt ab byriest vib A og endest vib C.

pwb sem epter fylger ,
frá C til D '^

,
er ritab meb hende

óh'kre þeirrc sem er á því næst fyrifaranda. Virbest þab ab

vera hin sama hönd og sama blek sem er á því sem hier fyrre

stendur á mille B og ]
'

, og ábur er sagt ab ritab sie ofan yfer

h'nunne, og inn bobab. Er þesse hönd hverge nærre svo fögur

ebur sett sem sú fyrsta, þó sæmehg og betre en mibhönden meb

vonda blekenu. Blekeb á þessarre hende er og gulara en á fyrstu

hendenne, þó er þab gott blek af sínu slage, og er þesse hönd

miög gömul sem ábur er sagt, og óefab coæva Snorra og Hallveigu.

þab sem kiemur epter D'» er ritab meb hende, óh'kre ölhim

hinum, er sú mibur sett en hver hinna, og sýnest ab vera nockru

ýngri, þó er hún ab vísu gömul, og nær sú hönd út til endans.

Er svo þesse forne máldage ritabur meb fiórum höndum, og end-

ast hann meb þessum orbum : J byrgisvik fiorbvngr j hval-

reka, nebst á annarre síbunne af þessu pergaments blabe.

Obrum meigen á blabenu (á bake skráinnar nú ab kalla) efst

á síbunni, standa tvennar skrifter í tveimur dálkum hverium út af

öbrum. Sá fyrri (vinstri handar) dálkurenn er breibare enn hinn,

ritabur meb forgóbri og miög gamalh skrift, sem þó ecki er hin

sama sem á fyrsta parti máldagans, þó er af handarformenu aub-

sieb ab hún er eins gömul. þesse fyrre dálkur innihelldur þab

sem hier stendur [E]
•* kirkia su — Barbare meyio. og

eckert meira.

Sá síbare (hægre handar) dálkurenn er miórri en hinn, sem

ábur er sagt, ritabur meb gamalU hendi, eingri af þeim fimm,

sem ábur eru nefndar. Er hann ecki betur en í meballagi

skrifabur, og hvergi nærre svo vel sem hinn vinstri dálkurennj

i) J). e. innskotsgreinia í öbrum kaflanum.

2) ]). e. J)ribi kaflinn sem hcr er kallabr.

3) J). e. rekamáldaginn eba fjórbi kaflinn.

4) þ. e. fimti kaflinn eba Dedicatio ccclesiae.
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sýnset annars skriften ah vera coæva Snorra Sturlusyne og Inge-

biörgu Snorradóttur. þenna dúlk |)ótti ecki verdt ab láta skrifa

saman vib máldagann ,
meb því hann eckert á þar vií) skylldt, og

ecke innehelldur nema hiegóma registur uppá nockur kálfskinn sem

sierhver þessarra manna hafa átt í einnehverre massá'.

2ui kalf:*

Er svo þetta pergamentsblab á bábum sííium rita?) met sex

aibskiljanligum höndum, fimm forgömhmi og coævis persónunumj og

einni nockru nýrri, þó gamalh.

a) '*munnu telia]. So stendur í skránne, og ecki öbruvís.

meiníngen á aí) vera: nema þat es
[ec]

mun nu telia. og

er þessum tveim orbum mun nu samanslengt í skriftenne.

/3) fiorgongr en]. svo er ])etta orb bæbe misskrifab ^ fyrer

þ í mibiunne
, og helldr enn ecki hlutat) í sundur síbarst . þó er

ecki bileb mille gongr og en. fyllelega so stórt í skránne sem

í þessarre minne copiu . les: fiorþongren.

y) an] stendur í skránne, eins og hier. á ab heita eíia

skiliast: en.

8) han a]. stendur skírt í skránne, eins og hier. Mun eiga

ab vera hon, og skiliast: kirkian í ReykhoIIte.

s) Eins er þetta fúlger ritab í skránne, meb strike uppi

yfir fyrra leggnum af ti.

^)
Svo er þetta orb vvirbr læselegt í skránne, þegar grant

er ab gáb , og ecki er þab öbruvís. J fyrsta tillite sýnest sem

þab kynni væigbr ab lesast. En þab er ab vísu ecki so.

I?) þetta Gil.
f

er á sama máta í skránne ritab ofan fyrir gaf.

stendurgaf innst vib röndena, og því hefur skrifarenn orbeb naumt

fyrer, og orbeb ab setia þetta uppi yfir ,
meb því þetta allt

,
frá

B, átte inn ab bobast í under standande línu. Gil. sýnest þetta

ab vera helldur en tíI. So er og laung figura í skránne aptan

vib punctenn, ab sönnu nockub óformleg til ab vera
|. eh getur ecki

vel annab vereb. nema ef menn villde ætla, ab þab være inn-

i) þess er getib ábr, ab skinn þessi sé án efa gjöf til kirkjunnar, en

ekki skinnaregistr lyeirra sem nefndir eru.

2) "hier er ólæst orb, mun hafa vereb mannz nafn", athgr. eptir Arna.

3) hér er ritab allt skinnaregistrib, eins og fyr er sett i enda máldagans

ab framan, hirbi eg því ekki ab taka þab hér upp aptr.

4) hé^an frá er ritab meb hendi Arna sjálfs.
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bobimar merkeb ', hvab þó ecki sýnest so aÖ vera, því þesse

íígura er afíaung og stendur rétt í línunne epter Gil. So er og

T Öbruvís giört í þeirre hendenne, sem sílbar er, ú miUe C. ogD.,

hver hönd sýnest aí) vera hin sama sem á þessarre inn bobabre

línu. in summá: þab er nær ab lesa þetta Gil. f enn ab láta þab

vera: TÍl t. Ecki helldur sier þesse síbarsta figura h'k til ab geta

vereb k. so þab kynne skiliast: til kirkiunnar. og mun þab so

Gilsson skiliast eiga.

3) klukkor ij), þetta ij. er í skránne, eins og hier, ritab uppi

yfir
— kor. Er þab giört meb sömu hendinne, og sama blekenu, sem

er á hinne skriftenne, o: því föla klárlausa blekenu . sýnest þetta

meb viHa giört ab setia þab so uppi yfir, kynni og þesse numerus

í fyrstu óvart gleymzt hafa. — ibideni ovirþar]. þeir bókstafer

virþ í þessu orbe eru nú næsta h'tt læser orbner. pó er þetta ab

vísu so sem hier er ritab . þ e i r stendur hier nógu læselega, fyrer

þær eba þer.

a n n a
z] . síbarste bókstafurenn í þessu orbe

,
sem er ^, er

nú so ab seigia ólæs í skránne . getur þó eigi annab vereb, postu-

lante id sensu.

y.) kueNgildr]. af þessu orbe er nú í skránne skírt kue . þá

er óskírt N. jtem g . i er næsta því ósýnelegt. / er skírt og aubsýne-

legt. d er óskírt. r er og óskírt. þó ú þetta, óefab, so ab lesast.

a) i hendr SnoRa]. þetta fyrsta /. er nu miög lítt læst í

skránne . þó er um ])ab eingenn efe.

/ul)
h o g n

e] . h ])ab fyrsta í nafnenu er nii miög máb í skránne .

þó er um þab eingan efa ab hafa.

v) aþr es talet]. e í þessu síbara es er nú miög máb í

skránne . þó griller í þab, og á þab, án allz efa, so ab lesast.

^) hal'veig]. eins er þetta ritab í skránne, og hefur skrifar-

enn óvart epter skileb þab eina / í
fyrstu, og vih'ab þab svo bæta,

iafnvel þótt þab ecki sie observerab í fyrsta parte máldagans, hvar

margfalldlega er / fyrir 11".

Ab síbustu hefir Arni Magnússon sjálfr og skrifarar hans, Ormr

Dabason og þórbr þórbarson, ritab þab vottorb
, ^.ab þetta fyrir

framan og ofan skrifab sé rétt."

i) ,«Þab er ab vísu eigi innbobunar merkib, því þab stendur skýrt fram-

an vib". athgr. A. Magn.
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121. 23. August 1224. i Lundúnum.

IlEiNREKR ENGLAKONÚNGR hinn þriði skipar valdsmanninum yfir

höfninni í Járnamóðu (Yarmouth) að íáta laus kaupför frá

Islandi og öðrum fleiri iöndum, og öll fiskiskip, en halda frakk-

neskum skipum fyrst um sinn.

Mörg merki eru til þess ,
aí) verzlun og samgaungur miklar

hafi verið milli Islands og Englands á 11. og 12. öld. þau
helztu merki til þess getum vér nú helzt rakib í bókmentum, en

þó er nokkur vottr um verzlunar-samskipti milli landanna
,
sem

og stendr í ebhlegu sambandi vib hitt, ef ekki eru lög eba annab

til tálmunar. þegar í upphafi hinnar kristnu aldar á íslandi (ura

1016) er þess getib ,
ab GuMaugr ,

elzti sonr Snorra goba á

Helgafelli, hafi
farib^

til Englands og gengib þar í múnkaklaustr

(Víga-Styrs saga í ísl. sög. II, 307). Um sama leyti er þess

getib, ab enskir klerkar komu til Islands, og einn þeirra, Hrób-
ólfr biskup, var þar 19 ár (1030— 1049) og hélt þar hib fyrsta
klaustr í Bæ í Borgarfirbi (sbr. Nr. 122 hér næst á eptir). Öll

hin fornustu íslenzku rit lýsa því, ab höfundarnir hafa^ þekkt
enskar fræbibækr og í mörgu haft þær til fyrirmyndar. A tólftu

Öld er þess getib ,
ab þorlákr biskup hinn helgi lærbi í Lincohi

á Englandi , eptir ab hann kom frá París (þorláks sögur, kap.
4. og 5: Bisk. s.

l,
92 og 267), og sama segir um Pál biskup,

ab hann hafi lært á Englandi (Páls bisk. s. kap. 1 : Bisk. s.
I,

127). Um hans daga, eba fyrir og eptir 1200, eru ekki mjög
fáir vottar um verzlunar-samskipti miUi landanna. Einn hinn

helzti er lögin um stikumál og um pundara á dögum Páls bisk-

ups (Nr. 81—82 ab framan), og ýmislegar frásagnir lúta einnig
ab hinu sama, svosem um helgi þorláks biskups , þar sem segir
ab gefizt hafi gjafir til áheita vib hann frá Englandi (þorláks s.

hin elzta, kap. 28: Bisk. s. I, 124j ; og ab Aubunn nokkur hafi

látib gjöra h'iíneski hans í Kynn (Lynn?)' á Englandi (Jarteina-

bdk þorláks bisk. hin ýngri , kap. 1 : Bisk. s. 1
,
357

;
sbr.

Laurentius bisk. sögu , l^ap. 19: Bisk. s. i, 810—811). þar
er varla efi á, ab gjafirnar frá Englandi hafi verib frá farmönn-

um þeim, sem hafa verib í kaupferbum og fiskiferbum til íslands,

og hafa heyrt sögur um helgi þorláks biskups og áheit vib hann
;

en Aubunn sá sem nefndr er, og lét gjöra líkneskib, mun án efa

hafa verib íslenzkr kaupmabr eba farmabr, og hefbi hann átt ab

vera í Lynn í kaupferbum. Sagan um Aubunn hefbi átt ab vera

i) Kynn getr verib misritab fyrir Lynn, þvi Kynn er ekki nefndr neinn

kanpstabr á Englandi, en Lynn var um þessar mundir merkr kaup-

staí)r, og áttu einkum Norbmenn og Danir þar mikla kaupstefnu. Bærinn

Lynn er austan til á Englandi, skammt fyrír norban Járnamóbu, sbr.

Fornm. s. x, 158.

Dipl. Isl. I. B. 31
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frá hinum sama tíma sem eptirfylgjanda bréf, eba skömmu fyr,

frá árunum 1200 til 1220.

Bréf þab, sem hér fylgir eptir, sýnir oss, ah kaupstaí)rinn

Járnamóba (^YarmoutK)^ austan á Englandi ,
hefir haft tölu-

verba absókn siglíngar og verzlunar á öndverbri þrettándu öld

frá ymsum löndum. þab virbist og aubsætt á bréfinu, ab þeir

sem meb skipin fóru hafi verib íslendíngar , því annars mundi

þess varla getib ab skipin væri frá því landi. Eptirtektar vert er,

ab hér eru nefnd skip frá Fr í sl an d i
,

af því menn gæti látib

sér detta í hug ab þab væri eyjan Frísland
,
sem opt er nefnd

í mibaldarritum, og menu hafa verib í vafa um hvort væri af-

bakab fyrir ísland
,

eba hvab þab væri. Af því hér er nefnt

Kolni næst á eptir, og þar eptir lönd Danakonúngs, þá er h'k-

legt ab þetta Frísland, sem hér er nefnt, sé á Vestr-Jótlandi.

Hin fornu konúnga bréf á Englandi eru öll samin á Latínu,

og er mikib safn af þeim geymt í Turninum (^Towef) í Lund-

únaborg ; þab byrjar meb konúngdæmi Jóhanns konúngs, sem
kallabr var síban hinn landlausi (1199— 12103, og ^r byrjab ab

prenta nokkub af því í þremr stórum söfnum
,
sem hin enska

stjórn hefir látib gefa út á prent af nefnd nokkurri [Record
commission) ,

sem stendr fyrir útgáfu fornra skjala og rita
,

er

snerta sögu Englands og Skotlands. Skjalasafn þab, sem nefndin

hefir gefib út, er í þrennu lagi , fyrst eru lof og leyfisbréf

konúnga (charters) ; þarnæst opin bréf Qpatent letters) og í

þribja lagi konúngabréf eba lokub bréf Qclose letters). Bréf

þab sem hér fylgir er prentab í hinu síbastnefnda safni : Ro-
tuli hteratum clausarum Vol. I (1204—1224). London 1833.

FoL bls. 642, sbr. bls. 617, og er þar sama bréf meb litlum

orbamun, sem hér þykir ekki þörf ab telja.

De navibus deliberandis.

Rex Baillivis portus de Jernemuta salutem.

Mandamus vobis quod omnes naves venientes in portu

Gernemutensi cum mercandisis de Scottia et Norwegia et Is-

landia et Frislandia et de Colonia et de terra Regis Dacie et de

partibus illis orientalibus sine inpedimento abire permittatis.

et similiter naves piscatorias de quacumque terra sint.

Naves vero alias illuc venientes de terra Regis Francorum

et de Pictavia arestari facialis donec aliud inde perceperimus.

Teste me ipso apud Londinum. xxiij. die Augusti anno

regni nostri viij.
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122. [vorið 1226]. í Viðey.

Máldagi staðarins í Viðey, [er þeir settii Magnús biskup og

þorvaldr, Gizurarsynir].

Eptir ab kristui var lögtekin á íslandi leií) ekki á laungu

þartil fyrsta vibleitni var gjör til aí) stofna klaustr. Hinar fyrstu

stofnanir klaustra eru Öldúngis ab kalla samtaka á íslandi og í

Noregi, bæbi ab tínaanum til og ab upprunanum. Enskir fornir

sagnaritarar segja ,
ab Kniítr hinn ríki hafi fyrst stofnab klaustr

í Hólmi eba Nibarhólmi í þrándheimi, þegar hann var í Noregi

og var tekinn til konúngs á Eyra þíngi 1028, en sú stofnan

eyddist í þab sinn og nábi ekki ab vaxa. A íslandi varb hib

fyrsta klaustr stofnab hérumbil 1030 í Bæ í Borgarfirbi, en stób

ekki heidr nema skamma stund. Hérumbil 80 árum síbar hóf-

ust fyrst klaustr í Noregi (um 1110) í Hólmi eins og fyr, og
Mikjáls klaustr í Björgvin; rétt um sama leyti (1106) stofnabi

Jón biskup hinn helgi á Hólum fyrst þíngeyra klaustr, og var

þab fullkomib 1133 (sbr. bls. 194 ab framan). Bæbi í Noregi

og á íslandi voru fyrstu tilraunir ab stofna klaustr gjörvar af

enskum mönnum
,
en heppnubust á hvorugum stabnum

,
en inn-

lendir menn voru fyrir stofnaninni, þegar hún varb varanleg.
Hin fyrsta tih'aun ab stofna klaustr á Islandi var gjör í Bæ

í Borgarfirbi ,
svo sem þegar var frá sagt. Hróbólfr biskupj

fræudi Játvarbar Enghikoni'ings hins helga ,
kom út til íslands

hérumbil 1030 og var þar 19 ár; hann bjó ab Lundi í Lunda-

reykjadal og í Bæ í Borgarfirbi og setti þar klaustr, eba hélt

þar múnkh'fi meb nokkrum öbrum
,

sem hann vann til þess.

Hérumbil 1049 fór hann utan
, og árib eptir varb hann ábóti í

Abingdon (Abótatúni) á Englandi ,
en hann andabist skömmu

síbar (t 1052)
'

. þegar Hróbólfr biskup fór úr Bæ
,

voru þar

eptir þrír múnkar
, og koma þeir vib frásögn um helgi Asólfs

hins kristna (Landn. l, 15: íshs. I, 50— 51; sbr. Óiafs s.

Tryggvas. í Flateyjarb. kap. 222) ,
en síban hafa menn engar

sögur af klaustrinu í Bæ, og mun þab þá hafa lagzt nibr.

þau klaustr
,
sem fyrst komust á varanlegan fót á íslandi,

voru fyrir norban : þíngeyra klaustr (1133) og Múnkaþverár
klaustr (1155); þar eptir voru stofnub klaustr í Austfirbínga

fjórbúngi, í þykkvabæ í Veri (1168) og í Kirkjubæ á Síbu

(1186), og samtíba þarmeb í Vestfirbínga fjórbúngi : í Flítardal

(1166) og í Flatey (1172) ,
sem síban var flutt ab Helga-

feni^(ll86).
A öllum þessum tíma komst ekkert klaustr á fót í Sunn-

i) IslencHngab. kap. 8: ísLs. i, 13; Húngrvaka kap. 3: Bisk. s. i,

64—65; Landn. i, 15 og í Vibbæti, ísl.s. i, 50— 51, 332. Mnnch, Det

norske Folks Historie ii, 597; iii, 170, 185-186, 211; Maurer ,
Die

Bekehrung des Norwegischen Stammes i, 597—598; ii, 582, 585.

31**
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lendínga fjórí)úngi, því tilraunir til þess heppnubust ekki. Magnús
biskup Einarsson í Skálholti (1134— 1148) keypti til stabarins

í Skálaholti nær allar Vestm ann aeyjar, og ætlabi ab setja þar

múnkh'fi, en honum endist eigi h'f til þess' , og fórst þab svo

fyrir, en Vestmannaeyjar voru þareptir undir Skálholts stól, þar til

1280, ab Arni biskup þorláksson gaf þær Mikjálsklaustri í Björgvin ;

voru þær síban eign klaustrsins, þartil þær voru teknar undir

konúngs vald meb öbrum klaustra-eignum eptir sibaskiptin.
—

Önnur tilraun ab stofna klaustr í Sunnlendínga fjórbúngi var sú,

ab Jón Loptsson í Odda lét á hinum seinustu árum sínum

smíba kirkju og klaustrhús ab Keldum á RángárvöHum , og
ætlabi ab helga þab klaustr Jóni ski'rara og gánga þar í sjálfr,

en hann andabist fyr en klaustrib yrbi sett og menn til rábnir

(•{- 1197). Sæmundr sonr hans hélt kirkjunni og húsunum vib um
sína daga, en eptir hann (f 1222) var hvorttveggja rifib nibr^.

XJm sama leyti og Jón Loptsson ætlabi ab stofna klaustrib á

Keldum, er fyrst getib um Jóns klaustr skírara í Björgvin

(Berfættubræbr at Jónskirkju).

þab má rába af bréfi Magnús biskups Gizurarsonar hér á

eptir (Nr. 123), ab þeim höfbíngjum Sunnlendínga hefir þótt þab
nokkur lægíng fyrir fjórbúng sinn

,
ab þar skyldi ekkert klaustr

vera; hefir því án efa opt verib talab um þeirra ámilli ab stofna

klaustr þar í fjórbúnginum. Samtíba Jóni Loptssyni í Odda bjó í

Stóradal undir Eyjafjöllum Kolskeggr Eiríksson. Hann var vell-

aubugr mabr og kallabr hinn aubgi. Systir hans var |)óra,

og var hún hjúkona Orms á Breibabólstab í Fljótshh'b, sonar

Jóns í Odda. Dóttir Orms og þóru var Hallveig, er átti Björn

þorvaldsson frá Hruna fyrst ,
en síban Snorri Sturhison. Kol-

skeggr í Dal var barnlaus
, og haíbi Ormr breibbælíngr af fé

hans sem hann vildi
,
en Hallveig dóttir Orms var síban erfíngi

hans, og eptir ab Björn bóndi hennar var fallinn í bardaganum
á Breibabólstab (17. Juni 1221), stdb hún ein til arfs eptir

Kolskegg, en þorvaldr Gizurarson í Hruna var í fyrirrábum
meb henni og sonum hennar, Klængi og Ormi. Kolskeggr hinn

aubgi andabist eigi laungu síbar
(-j- 1223) ,

en þab hafbi komib
til umræbu miUi hans og f^orvalds ,

ab þorvaldr vildi stofna

klaustr, en Kolskeggr hét ab leggja þar fé til. Vorib eptir fór

Snorri Sturluson, sem þá var lögsögumabr, subr um Heibi, og var í

Hruna meb þorvaldi ; sagbi þorvaldr honum þá frá fyriræthni

sinni, ab stofna klaustrib, og fékk hann í fylgi meb sér ab koma

upp klaustrinu, en þarmeb samdist þab meb þeim, ab Gizur son

þorvalds skyldi fá Ingibjargar, dóttur Snorra, og Hallveig Orms-
dóttir rábast til Snorra í Reykjaholt. þab er kunnugt, ab þessi

rábagerb varb síban undirrót til mikillar ógæfu ú síbari árum

Snorra, og dró hann ab nokkru leyti til bana. Eptir ab þeir

i) Húngrv. kap. 14: Bisk. s. i, 77. 2) Þoriáks bisk. saga hin ýngri

kap. 25 : Bisk. s. i, 293.
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höffeu komib sér saman fiorvaldr og Snorri, keypti þorvaldr

Vibey (1224), og efnabi þar til klaustrs, en síban var hann vígbr
til kanoka. Eptir því sem annálar skýra frá, og saga Gubmundar

biskups hin elzta (I3isk.s. I, 546), var klaustrií) í Vi&ey sett 1226
meb fimm kanokum

,
en eptir sögunni í Sturlúngu árinu fyrir

C1225; Sturl. 4, 39: ll, 81). þetta má til sanns færast á

|)ann hátt, ab klaustri?) hafi ver'it) albyggt 1225, og þorvaldr
rábizt þángab þá og verií) vígbr til kanoka

,
en máldagi ekki

gjör fyrr en 1226, og þá fyrst mátti heita aö klaustrib væri

sett ab fullu.

Ekki verbr þess getib í sögum framanaf, ab bygfe hafi verib í

Vibey, en þab verbr vor elzta fregn um bygb í eynni, ab búendr

þar sömdu vib Ásgeir prest Gubmundarson um ítök í eynni fyrir ab

veiba ekki æbarfugl (Nr. 125 hér á eptir). A dögum þorláks bisk-

ups hins helga er sagt ab biskup hafi gist þar, og hafi þar þá verib

svo mikill músagángr, ab þær hafi spillt kornum og ökrum, hefir

þar því verib sábiand um þær mundir; en þorlákr biskup er sagt
ab hafi kyrsett mýsnar þar í nesi einu á eynni , þar til þeim
var hleypt þaban síbar (þorláks s. hin ýngri kap. 26: Bisk.s.

I,

293). Skömmu fyrir 1200 er þess getib, ab kirkja var í eynni,

og bjó þar þá Bjarni prestr; þá var þar eggver mikib og akr-

yrkja (Bisk.s. I, 350).

Klaustr þab, sem sett var í Vibey, var Augustinaklaustr, eba

svartmúnka klaustr, og leiddu múnkarnir í þeim klaustrum reglur
sínar frá hinum heilaga kirkjuföbur Augustinus (-j-430)'. Bún-

íngr þeirra var svört síbhempa meb hvítri kórkápu yfir. þab er

kunnugt ,
ab Luther var í fyrstu svartmnnkr

,
eba af Augustina

reglu , og þaban er komib ab lútherskir prestar hafa hempu
svarta og hvítan slopp. Klaustrib í Vibey varb síban eitt hib

aubugasta og helzta klaustr á íslandi, og eru frá því flestar jarbir

þær í Kjalarnesþíngi, sem teknar voru undir konúng um og eptir

sibaskiptin, og eru enn undir umbobi sýslumanns í Gullbríngusýslu.

J)ab hefir þótt undarlegt, ab ekki er getib um ábóta í Vibey
fyr en 1247

,
ab vígbr var þángab Arnórr

,
son Digr - Helga.

Finnr biskup hefir haldib, ab ábótar hafi verib þar eigi ab síbr,

þó þeirra sé ekki getib, og nefnir til Arnis ábóta, son Bjarnar hins

enska, sem nefndr er í Landnámabók (II, 27: Isl.s. l, 142),
ab hann muni hafa verib ábóti í Vibey. Svo er einnig skipab

fyrir í þessu bréfi
,

ab ábóti skuli rába fyrir stab
,
meb umsjá

biskupsins í Skálaholti. En eitt af bréfum þeim um Vibey,
sem hér fylgir eptir, og setr máldaga um veibina í Elhbaám

(1235), segir meb Ijósum orbum, ab Styrmir prestr hinn fróbi

hafi það ár tekib vib forrábum í Vibey , og annálar kalla hann

prior þegar þeir segja frá andláti hans (1245). þab mun því

vafalaust, ab Styrmir hafi verib þar fyrir klaustri árin 1235—1245,

i) Augustina múnkareglur eru prentabar í Langeb. Script. Eer. Dan.

V, 629-633.
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sem prior , og ab enginn ábóti hafi verib þar fyrir klaustrinu um
þessi ár; en af því Styrmir tekr vib forrábum einmitt þab ár,

sem þorvaldr Gizurarson andabist, þá er líklegt, ab þorvaldr hafi

og rábib fyrir klaustrinu frá því þab var stofnab, og til þess hann

andabist, þó hann væri einúngis kanoki. Hefði Arnis verib ábóti

í Vibey, þá hefbi þab átt ab vera 1245—1247, en þab er óvíst

hvort svo hafi verib. Eptir ættartölum h'tr út sem Arnis

hafi verib eldri en svo
,

ab hann mundi vera kallabr til ábóta

1245, því hann er í ættum jafnhhba Gubmundi grís (-j- 1210)

og fjórmenníngr vib hann
,
en Gubmundr grís var orbinn múnkr

þegar hann andabist, og hefir því verib gamall. þab var einnig

venjulegt ,
ab priorar rébi fyrir Augustina klaustrum, og hét þá

svo stundum, sem hlutabeigandi biskup væri ábóti klaustrsins, og
svo var, til dæmis ab taka, ávallt á Möbruvöllum í Hörgárdal, ab

Hólabiskup var sem ábóti klaustrsins, en priorinn stób fyrir klaustr-

inu og stjórnabi því. þetta kann og ab hafa svo verib í Vibey,
meban klaustrib var í æsku og lítib um ab vera, ab Magnús
biskup hafi verib sem ábóti klaustrsins í fyrstu, og hafi þorvaldr
rábib fyrst fyrir stab meban hann hfbi

,
sem sléttr og réttr kan-

oki, og enginn prior eba ábóti, síban Styrmir sem prior, en eptir

. dauba Styrmis hafi verib settr ábóti fyrir klaustrib, og svo ávallt

síban. Vér höfum þab þessvegna fyrir satt, ab þorvaldr Gizurar-

son hafi stjórnab klaustrinu í Vibey frá upphafi þess 1226 til þess
hann andabist 1235, en síban Styrmir prestr Kárason hinn fróbi

sem prior frá 1234 til 1245.

Vibeyjar klaustr var svo merkilegr stabr, ab vert er ab geta
hér í fám orbum þess manns

,
sem er höfundr ab |)essari stofn-

un, sem var svo ágæt á sinni tíb (sbr. bls. 356— 358, 372, 393,

425). þorvaldr Gizurarson var sonr Gizurar Hallssonar

lögsögumanns, sem vér höfum fyr getib (bls. 205, 261, 349—350,
474) og víba er nefndr í sögum. Móbir hans var Alfheibr, dóttir

þorvarbar hins aubga Gubmundarsonar
(-j-

1161. Sturl. 3, 1. 5: I,

114, 205; ísl. Annál.)'. þorvaldr mun vera fæddr hérumbil

1155, því Gizur Hallsson fabir hans kom út 1152, og hefir þá
án efa kvongazt og farib ab bita á föburleifb sinni í Haukadal.

Hérumbil 1180 gekk þorvaldr ab eiga Jóru Klængsdóttur bisk-

ups, og unntust þau mikib, en fyrir meinbuga sakir átti ab skilja

þau; fór þá þorvaldr utan (1186) og fékk þab leyfi af erkibisk-

upi, ab þau mætti vera vsaman 10 ár, en skilja þá fortakslaust.

þegar leib ab þeim tíma elskabi þorvaldr hana svo mikib
,

ab

hann vissi ekki hvort hann mundi fá af sér ab skilja vib hana,

eptir því sem hann hafbi lofab erkibiskupi, en þau sömu misseri

andabist Jóra
(-]- 1196). þau þorvaldr og Jóra áttu fimm sonu :

i) á öbrura stab (Sturl. 3, 11: i, 133) er hún talin dóttir Ásgríms

Þorvaldssonar, systir Þorvarbar hins aubga (^1186) og bróburdóttir Gub-

mundar hins dýra; en þetta getr aldrs vegna varla stabizt, og mun vera

farib nafna villt, af því tveir þorvarbar hafa borib sama auknafu.
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Gubmund og Klæng, Björn, Einar og Teit. Um vorib eptir

andlát Jóru fór þorvaldr og Jón Sigmundarson vestr í Borgarfjörb,

og gistu á þíngvöUum; þar bjó þá Gufemundr grís Amundason,
hann átti Solveigu dóttur Jóns Loptssonar í Odda ; dætur þeirra

voru tvær og hét hvortveggja þóra, eptir þóru dóttur Magnús

konúngs berfætta, móbur Solveigar og Jóns í Odda ; höfbu þær
ábr í einskonar leik óskab sér aí) eiga þá Jón og þorvald , og
varb þab nú í þessari ferb ab þeir beiddu systranna beggja,

og voru þær þeim fastnabar, hlaut þorvaldr þóru hina ýngri,
sem hún hafbi óskab sér

,
en þó er sagt ab bábar vildu hann

heldr eiga (Sturl. 3, 6: II, 206—208). Börn hans og þóru
hinnar ýngri voru þau Halldóra, sem átti Ketill þorláksson lög-

sögumabr, Gizur, sem varb jarl Hákonar konúngs , og Kolfinna.

þóra Hfði lengr en þorvaldr, og var fyrir búi Gizurar sonar síns

í Bræbratúngu 1242 og 1243, en síban er hennar ekki getib,

og mun hún hafa andazt ekki laungu síbar.

þorvaldr Gizurarson kemr fyrst fram sem höfbíngi 1186 í

eptirmúH eptir Einar þorgilsson á Stabarhóh, móburbróbur Jóru

konu hans ; þó leitabi hann þá rába og libveizlu til Jóns Lopts-
sonar í Odda (Sturl. 3, 38: l, 193). Síban var hann fastr í

fylgi meb Kolbeini Tumasyni og Norblendíngum, móti Oddaverj-
um og Sturlúngum ; þegar Oddaverjum hnignabi sætti hann sig vib

Sturkínga, og á seinni árum sínum gekk hann ávallt á milH til

sætta, rébi hann seinast sættum á aiþíngi 1234, árib ábr en hannand-

abist (Sturl. 5, 30: ll, 158— 159). Frá því á tímum þorláks

biskups var hann í fremstu röb mebal höfbíngja á Islandi, og tók

þátt í öllum hinum helztu málum, bæbi andlegum og veraldleg-
um. þorlákr biskup vígbi hann til prests , og Magnús bróbur

hans, er síban varb biskup í Skálholti, og þorvaldr er taHnn mebal
hinna helztu

,
sem voru vib andlát hans 1193; hann var vib

upptekníng á helgum dómi biskups 1198, og gekkst einn meb
öbrum fyrir ab leiba helgi hans í lög og ab stofna áheit (Bisk.s.

I, 123. 137. o. V.); hann var meb í rábaneyti Páls biskups, þegar
Gubmundr Arason var kosinn til biskups á Hólum (Bisk.s. I,

480); hann var og vib andlát Páls biskups 1211 (Bisk.s. l, 144),

og eptir dauba hans mun hann hafa átt mestan þátt í kosníngi

systursonar síns Teits Bessasonar til biskups í Skálaliolti ; fylgbi
hann honum síban utan 1213, en Teitr andabist ábr hann væri

vígbr. Næsta ár kom þorvaldr út, og var þa Magnús bróbir

hans kosinn til biskups. þab er ekki ab efa, ab þorvaldr hafi

verib í rábaneyti bróbur síns um stjórn andlegra mála á Islandi,

og ab bábir hafi sömuleibis átt þátt í stofnun klaustrsins í Vibey.
Af þeim veraldlegum málum, sem þorvaldr Gizurarson tók

þátt í,
er þess helzt ab geta ,

ab hann var meb PáH biskupi og
öbrum höfbíngjum í rúbum um ab breyta áhia máHnu á Islandi

og lögleiba stikuna (Bisk.s. I, í35; sbr. hér ab framan Nr. 81,
bls. 306), þarmeb ætlum vér hafi fylgt lög um pundara og um
leigufé og löggjald (Nr. 82.83, bls. 311.314). þab er og ekki
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ab efa, ab hann muni hafa áttþátt í hérabsskipunum í Arnes þíngi
á sinni tíí), svosem fjárlagi og ferjumáldögum (Nr. 84—86, bls.

315— 319), og 12í5 er þess getib í annálum, ab þeir Sæmundr
Jónsson í Odda og þorvaldr haíi lagt lag á varníng Austmanna,
eí)a kaupmanna frá Björgvin, á Eyrarbakka, en þar af mun hafa

risib fjandskapr Björgvinarmanna vib Oddaverja, sem síban leiddi

svo mart illt af sér. Er þab á þessu ab sjá, sem Oddaverjar
hafi um þær mundir haft hérabsforræbi í Arnes þíngi, jöfnum hönd-

um vib hérabshöfbíngja Árnesínga, eba meira, þegar þeir leggja

lag á varníng kaupmanna út á Eyrarbakka.
Fornir rithöfundar tala ávallt um þorvald mebal höfbíngja í

fremstu röb. þegar þorlákr biskup andabist 1193, sendi hann

á banasæng simii eptir þorvaldi , j^er mannvit ok minni hafbi í

nægsta lagi, ok jafnan þótti vel tii falhnn at hafa ætlan ebr or-

skurbi á um þat, er mikhi varbabi" (þorl. saga hin ýngri kap.
28: Bisk.s.

I, 295). Annar segir, ab þorlákr biskup virbi mest

Pál systurson sinn, sem biskup varb eptir hann, en ^^annar (sem
hann virbi mest) var þorvaldr Gizurarson, er síban var hinn

mesti höfbíngi, ok voru honum flestir hlutir betr gefnir en hin-

um öbrum, er honum voru samtíba'' (Sturl. 3, 32: I, 183).

þorvaldr var spakr mabr ab viti og hægr í lund
,

en þó

þéttr fyrir ef því var ab skipta ;
kemr hann þessvegna helzt fram

í klókum og djnpsettum rábum, meira en í djarflegum fram-

kvæmdum. Nokkur hnyttileg svör eru til eptir hann, sum spak-

leg og sum meinleg. þab er til dæmis um þau, er hann sagbi
um þá sonu Páls biskups, Ketil og Lopt, ab þeim væri nokkub

óh'kt farið, því Ketill vildi mönnum hvatvitna gott, en Loptr
talabi hvatvitna gott (Gubm.s. kap. 51: Bisk.s. I, 488). —
þegar vinátta var sem heitust milli Sighvats Sturkisonar og þor-
valds, og hann gipti Sturlu Sighvatssyni Solveigu ,

dóttur Sæ-
mundar í Odda, þá mælti Sighvatr : nþess vii ek bibja þik, þor-

valdr, at vit gætim svá til meb sonum okkrum
,

at þeir haldi

vel vináttu meb frændsemi'*. þá leit þorvaldr nibr fyrir sig

heldr áhyggjusamlega , og mælti
; „gætt mun meban vit Hfum

bábir". þetta þóttu síban hin mestu spakmæh , eptir því sem
síbar kom fram

, því þorvaldr var andabr ábr en Sturla sonr

Sighvats fór ab Gizuri syni þorvalds í Apavatnsför (Sturl. 4, 36:

II, 78). — I þribja sinn var þab á alþíngi 1232, ab Snorri

Sturluson lét ekki ab orbum þeirra þorvalds og þórbar bróbur

síns um ab sættast vib Kolbein únga, en þegar þeir voru orbnir

leibir á mebalgaungu og gengnir frá
, þá sættust þeir Snorri

og Kolbeinn allt í einu og Kolbeinn gipti Arnbjörgu systur sína

Urækju, syni Snorra
, þá sagbi þorvaldr: ^^undarlegt þykir mér,

er Kolbeinn vill gipta systur sína skilgetna hórkonusyni Snorra,
en þat er satt ,

sem mælt er, at sjálfr veit gjörst hverjum varn-

íngi verja á" (Sturl. 5, 19:
II, 142).

þorvaldr var aldrei lögsöguraabr, þó hann væri einua mestu

rábandi á alþíngi eptir ab veldi Oddaverja mínkabi, þar á
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móti var Teitr sonr hans lögsögumaíir þrjú sumr (1219— 1221),
og síban aptr um tólf ár (1236— 1247) eptir andlát föÖur síns.

jþorvaldr mun hafa búib í Hruna frá því hérumbil 1182 og til

1225
,

ab hann vígbist til kanoka í Vibey ,
hefir hann þá verib

á sjötugs aldri, en hann andabist ú Egidiusmessu, eba 1. Septbr.

1235, og hefir þá verib áttræbr eba nær því, eins og fabir hans
;

í konúngs annál er hann þá kallabr ^^þorvaldr prestr kanoki", er

þab til merkis um ab hann hafi verib kanoki í klaustrinu til

daubadags (Sturl. 5, 50: II, 188; ártíbaskrá hin íslenzka í Finn.

Joh. Hist. Eccl. Island. í, 597; IV, 145). Gizur jarl sonr hans

ætlabi ab gánga í Vibeyjar klaustr einsog fabir hans
,

en hann
andabist fyr en því yrbi framgcngt (-1*

12. Januar 1268) 59 ára

gamall; hann gaf Stab í Reyninesi í Skagafirbi til klaustrs ábr

hann andabist, en þar varb þó ekki stofnab klaustr fyr en laungu
síbar (1295).

f)essi máldagi Vibeyjar klaustrs er prentabr hér eptir mál-

dagabókinni frá Skálholti í safni Árna Magnússonar Nr. 263 í

Fol., bls. 108 (sbr. Nr. 49, bls. 252-255), og er hann ritabr

seinastr í bókinni.

þab virbist oss aubsætt, ab máldagi þessi sé vígslumáldagi

klaustrsins, og ekki ýngri en svo ; þó þar sé gjört ráb fyrir ábóta,
sem ekki var settr fyr en síbar, þá má þab vera gjört fyrir ókomna

tíb, og þab er í þesskonar orbatiltækjum, ab biskupinn í Skála-

holti hefir eptir múldaganum hin verulegu umráb yfir klaustrinu.

þar sem talab er einúngis um stab og stabar fé
, þá sýnist þab

benda til, ab klaustrib hafi þú engar útjarbir eba ítök átt
,
en á

annan bóginn sýnir þab, sem sagt er um kirkjuna og ölturun, ab

máldaginn er ekki settr fyr en kirkjan var fullbúin til messu-

saungs, og nógir menn voru þángab rábnir til þjónustugjörbar.

Máldaginn getr því varla verib eldri en 1226, og traublega
heldr ýngri, því vér sjáum á skjölum þeim, sem eptir fylgja, ab

klaustrib hefir á skömmum tíma aubgazt ab jörbum og ítökum.

Kirkia sv er stendr j Viðey er helgvð með gvðe Marie.

johanne baptista. Petro oc Pavlo. sancto Avgvstino.

Alltare fvr svnnan j kirkiv er helgat stephano. clementi.

dionisio. Oiavo. Thoma.

Alltare fvr norðan er helgat Martino. nicholao. thorlaco.

agathe. Ivcie.

en sa er maldage staðarins. at þar skvlv vera þrir messv

songs menn hit fæsta. diaknþr]. ij. oc kanokar sem til verða.

messii songr oc tiða holld. oc lysing epter þvi sem regla byðr
oc ailt kirkiv halid epter þvi sem abote vill at se.
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Abote skal fyri stað raða oc reglv monnom. oc ollom

staðar feam meðr vmsio biskops þess er j skala hollte er. en

þeir menn er fe hafa gefit til staðarens. eða þeirra erílngiar

skvlv ecki tilkall eiga oc engi forræðe. skvlv handsel staðar-

ens oc oll forrað epter þvi fara sem reglan byðr. oc gvðs log

standa til, en hverfa eigi j veralldlegar erfðer.

123. [vorið 1226J.

IJKÉF Magnús biskups Gizurarsonar í SkálahoUi til bænda og

presta í Ujalarnes þíngi, um gjafir til staðarins í Viðey.

Bréf þetta virbist vera ritab um sama leyti, eba rétt á

eptir ab stabrinn í Vibey hefir verib settr, kirkjan vígb og mál-

dagi sammn ; þab hefir einnig verib áUt sira Jóns Halldórssonar

í Hítardal
,

í BiskupasÖgum hans
, og hefir hann sett þab í æfi

Magnús biskups Gizurarsonar
;
en í kirkjusögu Finns biskups hefir

nokkur vafuíngr komizt á, því í sögunni sjáifri (l, 308) hefir hann

sagt frá einsog fabir hans og látib bréfib fylgja ,
en í skjalareg-

istrinu vib seinasta bindi söguunar (IV, 381) er þessu bréfi

blandab saman vib máldagann um osttolla klaustrsins (Nr. 124

hér næst á eptir) og kallab : Skipau Magnús biskups um osttolla

til Vibeyjar klaustrs („Statutum Magni episcopi Schalholtensis de

pensione casei ad monasterium Videyense") ,
en sá máldagi um

osttollana er ekki prentabr í sögu Finns biskups. þessi villa er

komin upphaflega frá bréfabókum
, því þar er sú fyrirsögn ,

ab

bréf þetta sé um osttolla til Vibeyjar klaustrs. AUir eru þó
samdóma um, ab árfæra þab til 1226.

þetta bréf Maguús biskups er prentab liér eptir pappírsbók

einni, sem nú er í safni Arna Magnússonar Nr. 238 í 4to.

Bók þessi er ritub á 16. öld, á tímabilinu milH 1560 og fram til

1578; er þar fremst safn af bréfum Vibeyjarklaustrs, og í þeim
flokki er þetta bréf (bl. 20^ — 21) ; þarnæst eru afskriptir af mörg-
um jarbakaupabréfum sira Björns Jónssonar biskups Arasonar

; því-
næst af bréfum eptir bréfabók þorvarbar lögmanns Erlendssonar

(iSaín til sögu Isl II, 96) ; þá eru dómar nokl^rir, og eru sumir

þeirra eptir Vigfús Jónsson, sýslumann í Kjalarnes þíngi eba Kjósar

sýslu (1565 og þar eptir), og mun bókin upphaflega vera frá

honum komin. A þessari bók eru eiunig máldagar nokkurra

kirkna fyrir sunnan , og er getib þar um ^^Hítardals máldagabók"
(bl. 112^); þar eru og nokkrar fáeinar réttarbætr frá 14. og 15.

öld
, og forsagnir .ymsar eba j^formulæ juridicæ" ,

um þíngsetn-

íngar og fleira. Arni Magnússon hefir kallab bíSk þessa Bessa-

staba-bók (,^Liber BessastadensisNr. 142 A."), því hún hefir hklega
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verií) þaban, og eru mörg bréf ritub eptir henni í safni Arna

af íslenzkum bréfa- afskriptum. Af |)essu bréfi er þar afskript

Nr. 1772 í því safni. Önnur forn afskript af bréfi þessu er

í bréfabók í fjögra bla&a broti
,

sem sira Markús stiptprófastr

Magnússon í Görbum mun hafa átt, og er ritub ah mestu fyrir

og eptir 1600, hún er alls 388 bls. og hefir Öll hin sömu Vií)-

eyjar bréf sem Bessastafea bók, en ekki í sömu röb, einnig mál-

daga kirkna, suma eptir ^^Hítardals máldagabók", miklu fleiri en

eru á hinni bókinni
,
eru þab máldagar Oddgeirs biskups, Steph-

áns, Gísla Jónssonar og Odds Einarssonar. Bréf þetta er þar á

bls. 120— 121, en nokkub afbakab. Bók ))essi er köllub hér

B í orbamun.

Frá þessari síbari bréfabók, eba Garba-bókinni, sýnast vera

komnar afskriptir þeirra febga, sira Jóns Halldórssonar í Hítar-

dal og Finns biskups; er ein af þeím í handriti D16 í safni

Steingríms biskups í stiptsbókhlöbunni á íslandi
, sem er bréfa-

safn í tveim bindum frá sira Jóni í Hítardal, og er þetta bréf

þar í fyrri deildinni, bls. 189. J>ar ab auki finnst þab í æfi

Magnús biskups Gizurarsonar í Biskupasögum sira .Jóns, sem fyr

var getib, og prentab í Finn. Joh. Hist. Eccles. Island.
I, 308

í athugagrein, en töluvert afbakab á stöku stöbum. Hér er fylgt

allsendis ^^Bessastababók" ,
nema ab stafsetníngunni til

, þareb
hún er frá þeim tíma sem bókin er ritub á. En af því, ab á

bók þessari er mikib safn af bréfum Vibeyjar klaustrs, frá forn-

öld og fram á 16. öld, þá h'tr svo út, sem bréfin sé ritub þar
annabhvort eptir frumbréfunum, sem verib hafa í Vibey, eba eptir

eldri bréfabókum klaustrsins.

Af því ab bréfib vantar stab
, dag og ár

, þá kynni menn

hugsa, ab þab væri hér ekki fullt
, og vantabi vib endann

; svo

hafa þeir og haldib febgar: sira Jón í Hítardal, og Finnr biskup ;

en þetta ætlum vér þó ekki vera, heldr mun bréfib aldrei hafa

lengra verib, og er þab alvenja á íslandi um þessa tíma, ab varla

er nokkurt skjal meb ártah eba dagsetníng. Ab efninu til vantar

ekkert, sem menn gæti hugsab sér ab vib þyrfti ab bæta.

'Guðs kveðiu ok sina sendir Mjignus biskup j Skalaholiti

ollum bændum ok buþegnum ok prestum j Kialarnes þingsokn.

þar með ollum guðs vinum ok sinum.

Mikla þock eigum ver at kunna þeirra hluta aHra. er til

dyrðar eru guði ok hinni sælu guðs moður Marie, en oss til

friðar ok farsælu ef ver kunnum lii at gæta. Nu er þat fram

i) ^^oststolla bréf" fyrirsögn í B, og í ,,Bessast. bók" frá iipphafi, en

sí^an dregin út. „Bvéí Magnúsar biskiips um osttolla til Vií)cyjarklaustrs"

fyrirsögn i DI6.
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komit a voriim dogum er hinir fyrru goðir menn oií gofgir

liofðu til stundat. at nokkurr reglu staðr skylldi settr verða j

vorum fiorðungi sem j ollum oðrum fjorðungum vors lands.

Nu er staðr liafiðr j Viðey ok gefmn guði ok sælli guðs moður

Marie. ok liafa þar nu menn saman sott. þeir er verðugir eru til

þess at þíona þar guði ok hailda bænum fyrir heilagri guðs kristni

nott ok dag. ok þeim monnum einkanliga' erþennastað styrkia

ok styðia lil þessa goða raðs með sinum tillogum. En her standa

far stoðir^ undir at svo bunu. fyrir þvi at stundum er skipt

kirknanna a milli ok megu þat^ varliga missa þeir mennirnir

er þær varðveita. vilium ver af þvi biðia þeirra tillagna er engan

mann megi ur fc hafa. en slaðnum j Viðey kæmi til nytta ok

mun þat mikii stoð ef saman kemr.

124. [1226]. a

Máldagi settr á alþíngi, um osttoll tii Viðeyjar klaustrs af

Kjalarnes þíngi.

Um vorib 1226 fyrir alþíng ætlum vér ab Magnás biskup
Gizurarson hafi sett vígslumáldaga klaustrsins í Viíiey (Nr. 122

hér 'db framan) og samib umburbarbréf til búenda í Kjalarnes

þíngi um gjafir til klaustrsins (Nr. 123) ; en á alþíngi um sumarib

hefir Snorri SturUison, sem |)á var lögsögumabr, borií) upp í lög-
réttu máldaga um ákvebið gjald til klaustrsins af Kjalarnes þíngi,

og hefir þab þá verib samþykkt í lögréttu. þess er getib, ab mál-

dagi þessi sé gjör ab rábi Magnús biskups ,
en ekki er þar

nefndr þorvaldr Gizurarson, enda er þess ekki getib hann hafi verib

á alþíngi þetta úr
, og mun hann hafa verib þá í Vibey ;

en ab

álibnu sumri kom út Gubmundr Hólabiskup í Hrútafirbi, og meb
honum bróbir Björn, sem kallabr var Rita-Björn og síban varb

ábóti i Nibarhólmi ; höfbu þeir bréf Pétrs erkibiskups ,
sem tóku

embætti af Magnúsi biskupi og stefndu honum utan, ásamt meb

þorvaldi Gizurarsyni og þeim febgum : Sighvati og Sturlu syni
hans. Af þessari utanstefnu varb þó aldrei neitt, og Pétr erki-

biskup andabist um haustib (t* 9. Oktbr. 1226), og fór Magnús
biskup ekki utan fyr en 1229, eptir nýrri stefnu, en þorvaldr
Gizurarson fór aldrei (sbr. bls. 425—426).

Um máldagann sjálfan er þess ab geta ,
ab hann mun hafa

verib hafbr í lögréttu mebfram vegna þess, ab hann ákvab um

i) einkanlegast, B og hinir. 2) stabir, B og hinir.

l?ví, B og hinir.
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almennt gjald af bændum og búþegnum í hérabi; þó er mart
fleira vib hann eptirtektar vert, svo sem er þab ,

ab hann nær

einúngis yfir hérabib frá Botnsá til Keykjaness , þab er sem vér

köllum Kjósar sýslu og Gullbríngusýslu aí) Reykjanesi ,
en ekki

ab Sýslusteinum ,
sem sííDar er tahb takmark hennar; vantar

því hér Grindavík og Krísuvík, sem tollrinn nær ekki yfir, og
virbist þab benda til,

a& Kjalarnesþíng^ hafi um þessar mundir
verib frá Botnsá til Eeykjaness ,

en Arnes þíng frá Reykjanesi
ab þjórsá. Annab er það merkilegt, ab toHrinn er einúngis

lagbr á þab þíng, sem klaustrií) er
í,

en ekki á allan Sunnlend-

íngafjórbúng. Hib þribja er, ab tolhinn er einúngis ab nokkru

leyti lagbr á sem skylduskattr ,
en ab nokkru leyti sem frí-

viljug gjöf, því þeir sem gjalda eru skildir undir bænahald klaustr-

manna
,
en engin sekt lögb vib á hinum, sem ekki gjalda.

Um þenna osttoll til Vibeyjar klaustrs eru nokkur bréf síbar

gjör, og höfum vér enn sum af þeim. Hib næsta bréf, sem vér

höfum
,

er bréf Runólfs ábóta í Vibey ,
ritab hérumbil 1280, til

^^bænda ok búþegna millum Botnsár ok Hafnarfjalla," heimtar

hann þar af þeim þetta gjald , og ber fyrir sig ^^bréf Magnús
biskups [ok]

herra Gizurar jarls'% sem hafi skipab toll þenna,

og segir ab hann sé ((fjórbúngr osts
,

eba tveir hlutir fjórbúngs

smjörs af þeim hverjum bónda, sem þíngfararkaupi á atgegna",
og hafi þetta verib ^^sam))ykkt af sýslumönnum ok lögmönnum
ok öllum lögréttumönnum á alþíngi". þetta bréf Runólfs ábóta

fer miklu lengra en máldaginn, því bæbi ákvebr bréfib fjórbúngs-
ost af hverjum skattbónda, þar sem máldaginn kvebur ab eins

á um ^^slíkan hleif sem þar er gjörr", þab er einn ost af bæ,
eptir því sem þar gjörist sem ostar eru búnir til á bæjum ; og
enn fremr telr bréf ábóta allt annab takmark en máldaginn , því

þab heimtar gjaldib af bændum í þverárþíngi, eba nokkrum hluta

Borgarfjarbar sýslu: Hvalfjarbarströnd , Akranesi
,

Melasveit og
Leirársveit, allt upp ab Andakíl (um HafnarfjÖlI' sbr. Landn. i,

19: ísl.s. I, 57). þab er líklegt, ab Runólfr ábóti hafi byggt
þessar kröfur á því bréfi Gizurar jarls, sem hann nefnir, en þab
bréf þekkjum vér nú ekki og mun þab vera undir lok hbib.

Sama er ab segja um bréf Jóns biskups Halldórssonar
,
sem á

ab hafa getib þess, ab osttollr þessi hafi verib gefinn frá Skál-

holts kirkju ,
en |)ar á móti höfum vér enn bréf Snorra prests

þorleifssonar klýngis, officialis, frá 1361, og Gobsvins biskups frá

144.3, um þessa sömu tolla
;
má þar af sjá, ab þeir hafa verib

goldnir lengi fram eptir.

Af því vér höfum nú hib elzta skjal fyrir tollum þessum,
þá verbum vér ab sæta þessu tækifœri til ab leibrétta þab ,

sem
mishermzt hefir um þetta efni hjá sira Jóni Halldórssyni í Hítar-

i) Þab er varla trúlegt, ab orbib ,^HafnarfjalIa"væri misritab í hinum gömlu

afskriptum af bréfi Runólfs ábóta, fyrir ,,Hvítskeggshvamms", sem talib er

osttolla takmark í máldaga klaustrsins frá 14. öld, í stab <jTleykjaness" hér.
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dal og Finni biskiipi. Er þab helzt, ab þeir segja, ab biskup
hafi lagt þenna osttoll frá Skálholts kirkju til Vibeyjar klaustrs,

en máldaginn sjálfr ber ekki annaí) meb sér, en ab tollrinn sé

ný álaga, lögboÖin á alþíngi, en ekki tekinn frá Skálholts kirkju,

þd ab hin síbari bréf taki svo til orba
,

eins og biskupinn hafi

lagt hann til klaustrsins. Annab er
,

ab þeir telja takmarkib

miHi Botnsár og Hafnarfjarbar (í stab Hafnar fj alla) , og
kemr þab frá afbökubum afskriptum. Enn er þess ab geta,
ab Finnr biskup segir (Hist. Eccl. iv, 83), ab toUr þessi haíí

verib tíu ostar (^^decem casei"), þar sem hann var einúngis einn

ostr (hleifr), eba fjdrbúngs ostr, eptir því sem síbar var ákvebib;
mun þetta h'klega vera komib af prentviUu og faUib úr orb C,de-
cem li bræ casei").

Um flesta þá menn
,
scm eru taldir vottar ab máldaga þess-

um á alþíngi, vitum vér nokkur deili. Magnús Gubmundar-
son er Magnús góbi , allsherjargobi ,

sem bjó á þíngvöllum,
bróbir þóru, sem þorvaldr Gizurarson átti síbar. Magnús var

vígbr til prests og síban kosinn til biskups eptir nafna sinn,

Magnús biskup Gizurarson, i hans hfanda lífi (1236), fór hann þá
utan sama ár til biskups vígslu, en Hákon konúngr og kirkjurábib

(kapituhnn) í Nibarósi bægbu honum frá vígslunni og settu Sigvarb,
ábóta í Selju, norrænan mann

, til biskups í Skúlholti. Síban

var Magnús utanlands þar til 1239, ab hann kom út aptr til íslands,

og druknabi árib eptir (20. Septbr. 1240, ísl. Ann.
;

ártíba-

skrá).
' — Um Amunda bróbur hans vitum vér ekkert, en nafn

hans er ættarnafn, því Gubmundr grís á þíngvöllum, fabir þeirra,

var Amundason. — Arni Magnússon er án efa Arni öreyba,
sem víba er nefndr í Sturlúngu; hann átti Hallberu, dóttur

Snorra Sturlusonar, og fékk meb henni Brautarholt og mikib

annab fé (Sturl. 4, 22: II, 48), en skildi vib hana síban og keypti
Saurbæ á Kjalarnesi og bjó þar. Hann var hinn mesti vin Há-
konar konúngs, og var meb honum þegar hann var í Noregi (1221—

1224), síban var hann sem konúngs mabr veitandi Gizuri þor-

valdssyni í abförum vib Snorra og fjörrábum vib hann. Arni

andabist 23. Novbr. 1250 (ísl. Ann. ; ártíbaskrá). — Synir þórbar

Böbvarssonar, móburbróbur Snorra Sturlusonar og þeirra bræbra,
voru þeir þorleifr í Görbum á Akranesi (f 1257); Böbvar
í Bæ í Borgarfirbi (f 1264) og Markús á Melum. {jeir eru

alhr nefndir í Sturlúngu^, og ætt þeirra taHn
,

en œtt Markús

og Melamanna er einkanlega talin í hinni svoköUubu Melabók
af Landnámu. — Teitr f)orvaldsson hyggjum vér sé Teitr

i) sbr. bls. 393 hér ab framan.

2) í registrinu vib Sturlúngu eru þeir settir saman í eitt allir fjórir nafn-

ar: a) Bö^var Oddason frá Hvoli; b) Böbvar Þórbarson Skúlasonar (f 1 187) ;

c) Böbvar Þórbarson Sturlusonar á Statarstab ( = Stabar-Böbvar) og enn

d) Böbvar Þórbarson Böbvarssonar ( =. Böbvar i Bæ), en svo eru þeir þar-

hjá sérilagi taldir; ,,Bobvar í Bœ" og ^^Böbvar at Stab" ( = Stabar-Böb-
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sonr fjorvalds Gizurarsonar, sem var lögsögumaí)r (f 1259
;

sbr.

bls. 393; Safn til s. ísl. ll, 29—30. — Sigurbr Jónsson

gæti verib sonr Jóns Loptssonar í Odda (Sturl. 2
, 1:1, 49

;

þorláks bisk. saga hin ýngri kap. 19 : Bisk. s. 1
, 282}. —

Styrmir Kárason er Styrmir prestr hinn fró^i
,

sem var

lögsögumabr (Safn til s. Isl. ll, 27— 28, 30) og síban prior í

Vibey (^f 20. Febr. 1245). — Ketill þorláksson mun vera

KetiU prestr í Hítardal, sem síban var lögsögumabr; hann átti

Halldóru dóttur þorvalds Gizurarsonar, og mun hafa búib um þetta

mund í Skarbi hinu ytra á Landi í Rángárþíngi (f 1273; sbr.

Safn til s. ísl. II, 32—33). — Ormr Ko^ránsson mun án

efa vera sá Ormr prestr Kobránsson, sem annálar telja a?) hafi and-

azt 1253; hann mun hafa verib af Gilsbekkínga kyni.
— Styrkár

S v e i n b j a r n a r s o n var merkr bóndi í Kjalarness þíngi ;
hans

ætt er tahn í Landnámab. V, 14 : fsl. s.
I, 320, og var hann

kominn af ætt íngólfs landnámsmanns; sonr hans var Hafrbjörn

í Seltjarnarnesi ,
sem haíbi mest bú og bezta hýbýla skipan á

íslandi af bændum á sinni tíb (Árna bisk. s. kap. 26); þab er

einnig líklegt, ab Sveinbjörn Styrkársson af Rosmhvalanesi
,
sem

féll í bardaganum í Bæ í Borgarfirbi 28. April 1237 (Sturl. 6,

3: II, 194), hafi verií) annar sonr hans. — Um Jórsala-

Björn finnum vér hvergi getib nema hér, en af vibrnefnum

nokkurra manna á þessum tímum má rába
,

ab íslendíngar hafi

verib í ferbum til Jórsala og til Miklagarbs, svo sem er Jórsala-

Bjarni (1242, Sturl. 6, 36; ll, 259) vestan úr Dýrafirbi, og

Sigurbr Oddsson Grikkr aí) norban, h'klega úr Eyjafirbi (1217,
Sturl. 4, 19 :

II, 37) ;
er þab líklegt, ab sumir þeirra hafi verib

í Jórsalaferbum meb Norbmönnum, Pétri steypi og Hreibari

sendimanni 1210 og Hróari konúngsfrænda 1217
,
sem kallab

er Jórsala ferb hin mikla (sbr. Rafns Antiquités Busses II, .353).

Pétr steypir andabist á ferb sinni, og hefir þá einn afíslendíng-
um eignazt sverb hans, því 1233 gekk þab ab gjöfum á íslandi

og var kallab ^^Steypir" (Sturl. 5, 24: II, 148). — Kobran
Svarthöfbason er tahnn meb beztu bændum af Nesjum, þar
sem sagt er frá bardaganum í Bæ, var hann þá í flokki meb

|)orleifi í Görbum og var særbr í þeim bardaga (Sturl. 5,3:
II, 194). Árib eptir var hann meb Gizuri í bardaganum á Ör-

lygstöbum (Sturl. 6, 17: ll, 221) og meb Klængi Bjarnarsyni
í Reykjaholti þegar hann var veginn 25. Decbr. 1241 (Sturl.

6, 32; II, 244—245).
Máldagi þessi er hér prentabr eptir máldagabókinni frá Skál-

holti í safni Arna Magnússonar Nr. 263 í Fol.
,

bls. 107 (sbr.
Nr. 49, bls. 252—255); upphaf hans og endir er prentab meb
latínskri útleggíng og athugagreinum í Antiq. Russ. II, 355.

var).
—

4jMarkvis á Melum" og „Markús Þórbarson" eru aptr á móti ab-

greindir, en eru bábir sami mabr.
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Sa maldage var giorr a alþinge at raðe Magnus biskop[s].

en Snorre Sturlu son hafðe vppe j logrettv. oc nefnde vatta.

at a meðal Reykianess oc Bozar skal giallda af hverivm

bæ. þeim er ostr er giorr. slikan hleif sem þar er giorr. til

staðarecs j Yiðey hvert havst. en þar j mote skvlv þeir menn
aller. er þessa minning giora eða giallda til staðarens. skilder

vnder bæna halld bræðra oc kennimanna a staðnvm. þat sem

til er sett j reglv a hverivm dægrvm. við alla þa menn er

staðnvm gera gagn eða gæðe ser til myskunnar oc saluhialpar.

þessir vorv vattar:

Magnvs gvðmvnds son oc Amvnde broðer hans.

Arne Magnvs son.

syner forðar. |>orleifr. Böðvarr oc Markvss.

Teitr þorvaids son^

Sigurðr Jons son.

Styrmir karason.

Ketill þorlaks son.

Ormr Koðrans son.

Styrkarr Sveinbiarnar son.

Jorsala Biorn.

Koðran Svarthofða son.

125. [UQI 1230].

BrEF um tolla og ítök Gufnesínga í Viðey, sem Snorri Illuga-

son lagði aptr.

Vér sjáum á þessu biéfi, ab þorvaldr Gizurarson hefir láti?)

sér annt um fyrst og fremst ah ná allri Vibey frjálsri og ítaka-

lausri undir klaustrib
, og þarnæst ab auka eignir þess út í frá.

Af því sem í bréfi þessu stendr getum vér meb miklum h'kindum

rakib eignarmenn Gufuness um lángan tíma , og vibskipti þeirra

Gufnesínga og Vibeyínga. Sá Asgeir prestr Gubmundarson, sem

var fóstri Illuga, föÖur Snorra, sem lagbi aptr tollana, mun án efa

vera sá, sem talinn er meb helztu prestum í Sunnlendínga flórb-

úngi 1143 (bls 186 hér ab framan), og eptir því sem rába er,

mun hann hafa andazt um 1180. Hann hefir án efa búið

á Gufunesi
,

ab minnsta kosti um hríb
, og hafa þá Gufnes-

íngar h'klega veidt æbarfugl, svo ab Vibeyíngum hefir þótt skabi

Þ'<1' ^' (^'"s Oo væri: Þórbarson), 203.
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ab; má af |)ví sjá, ab þá þegar hefir verib stundaí) æíiarvarp í

Viöey. Til þess ab kaupa Gufnesínga af sér, hafa Vifeeyíngar

fengib Ásgeiri presti ítök í eyna , og sýna þau ítök
,

at bæbi

hefir þá verií) höfí) útigánga fyrir hross á vetrum í eynni, og
útræbi til hafs á sumrum ;

en ^^hlutlaust" mun hér vera sama

og toll-laust, þab er, ab Gufnesíngrinn þurfti ekki ab gjalda

fyrir vist sína í Vií)ey, eba landshlut afaflasínum. Asgeir prestr

hefir einnig átt Lundey, og gripi góba. A ofanverbri æfi sinni

seldi hann Gufunes Illuga fóstrsyni sínum, en eptir hans dag

riptubu erfíngjar hans kaupin, og fengu Gufunes aptr fyrir Lundey
og ítökin í Vibey. Gufunes hefir ab fornu verib talib fimtán

hundrub, og svarar þab sér allvel, ab Lundey hafi verib metin

í kaupinu til tólf hundraba, og ítökin til þriggja hundraba. Ólafr

þorvarbsson mun þar eptir hafa búib á Gufunesi, og er þab
ekki ólíklegt ,

ab ekkja hans hafi verib Jórunn hin aubga ,
sem

bjó á Gufunesi um 1214, og andabist um þab leyti og létengan

erfíngja eptir sig. Um arf hennar deildu þeir Magniís Gub-
mundarson á þíngvÖllum ,

sem fyr hefir verib nefndr og síban

var biskupsefni, og Snorri Sturluson, hafbi Snorri sigr af því máli

og gekk þá mest fram virbíng hans (Sturl. 4, 21:
II,

45— 46).
Hvort Snorri Illugason hafi búib á Gufunesi, vitum vér ekki.

Um hina abra, sem í bréfinu eru nefndir , vitum vér mjög
h'tib. Leggr prestr mun vera sá sami

,
sem fyr þjónabi Páli

biskupi um sjö vetr (Páls bisk. s. kap. 14: Bisk. s. I, 140),
var síban kanoki, h'klega í Vibey, og andabist 21. Febr. 1238

(ísl. Ann.
;

sbr. bls. 182 hér ab framan).
Bréf þetta er prentab hér eptir maldagabókinni frá Skál-

holti í safni Árna Magnússonar Nr. 263 í Fol. bls. 107 Csbr.
Nr. 49, bls. 252—255), og er þab ritab þar meb hinum öbrum
skrám frá Vibeyjar klaustri.

Sva sagði jllhvgi |>
son^ Snorra syni sinvm. at

hann keypti at Asgeiri presti Gvðmvndar syni. fostra sinvm.

Gvfvnes land. þa andaðist Asgeirr. oc tokv þav arf epter hann.

Olafr þorvarðs son oc kona hans. oc villdv þav ripta kavpit.

oc sættvst a þat þeir Olafr oc jUhvgi. at hann skylldi hafa hvart

er hann viildi. Lvndey eða gvllhring þann. erkomv til xij hvndr-

að. en jllhvgi kavs eyna. oc tolla þa með. er Asgeirr attij Viðey.

hests hofn a vetr oc manni veiði a svmar at veiða hlvtlavst jhafi.

þessa hlvti logðv þeir or Viðey tii við Asgeir. at hann

skylldi eigi lata [veiða] æðar a Gvfvnesi. en þessa tolla gaf Snorri

jUhvgason aptr til Viðeyiar. er hann tok j arf eptir foðvr sinn.

i) ^J'. s." (skammstafab), hdr.

Dipl. Isl. I. B. 32
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var forvalldr Gizvrar son at boði j Görðvm.

sva at hann heyrði.

Leggr prestr. Hamvndr Nicholas son.

Olafr Biarnason. Olafr Svan[s] son.

Jon Jvars son. Olafr.

Jogrimr oc |>orlakr son hans. oc mart annarra manna.

s

126. [um 1230].

KRÁ um lögsögumanna tal á fslandi, frá alþíngis setníng og

til lögsögu Snorra Sturlusonar.

Vér höfum áfcr tekib í safn þetta nokkrar þær skrásetn-

íngar, sem verba heimfærbar til vissra tíma eba vissra manna,

og eru eiginlega hvorki bréf né ritgjörbir. þær eru ab því leyti

mjög merkilegar í sögulegum skihiíngi, ab þær veita manni fót-

festu og hjálpa manni til ab rekja vibburbina í réttri röb.

þab getr ekki undrab oss
,
ab menn hafi á Islandi snemma

sett á sig nöfn lögsögumanna og röb þeirra; þab er miklu fremr

undarlegt, ab ekki finnst lögskipab ab bóka nafnaröb og embættis

ár þeirra manna, sem stóbu fyrir allri lagastjórn á landinu, eins

og til ab mynda gjört var hjá Rdmverjum. þetta virbist þó
ekki hafa verib gjört á Islandi, því þegar Ari prestr fór ab rita

íslendíngabók, og fann þab, einsog vonlegt var
,

ab hinn vissasti

og beinasti þrábr í sögu landsins lægi í lögsögumanna röbinni,

þá er ekki ab sjá sem hann hafi haft fyrir sér neinar skrásetn-

íngar um þessi efni, nema farib eptir sögn minnugra manna, og
einkum frásögn Markús lögsögumanns Skeggjasonar, sem hafbi sína

sögu eptir föbur sínum og föburföbur; en fciburfabir hans,

Bjarni hinn spaki, mundi sjö lögsögumenn í röb, frá þórarni Raga-
bróbur (950—969) og til þorkels Tjörfasonar (1034—1053).
En nú samdi Ari sína bók svo laungu síbar

,
ab tala hans nær

til Gubmundar þorgeirssonar (1123— 1131), og höfum vér þar-
meb svo áreibanlega vissu um röb lögsögumanna frá 950 til 1134,
sem vér getum vænzt ab fá um sögulega hluti. Eptir daga Ara

prests hafa án efa margir ritab lögsögumanna rabir, þó vér ekki

vitum nú af neinni eldri en frá þrettándu öld, og er ein af þeim
sú, er hér fylgir eptir.

þetta lögsögumannatal er tekib eptir alkunnri og nafnfrægri

skinnbók, sem er köllub Uppsala-Edda, af því hún er eign há-

skólans í Uppsölum í Svíþjób. Skinnbók þessa flutti Jón Rug-
mann frá íslandi til Svíþjóbar, og eignabist hana síban ríkiskan-

sellerinn greifi Magnus Gabriel de la Gardie, en hann gaf hana

háskólabókhlöbunni í Uppsölum 1669. þessi merkilega skinn-

bók er 56 blöb (112 blabsíbur) í breibu og stuttu átta blaba broti
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eba minnsta fjögra blaba broti; fyrsta blabií) hefir verií) látib

autt í upphafi, en á öbru blaí)i byrjar Snorra-Edda, meb þessari

fyrirsögn ritabri me?) raubu letri : j^bok þessi heitir edda. hana

hevir saman setta Snorri Stvrlo son. eptir þeim hætti sem her

er skipat" o. s. frv. Kemr þá stuttr formáli og þar eptir

Gylfaginníng og Bragaræbur ,
allt til þess á bls. 42, þar sem

sagt er frá ferb þórs til Geirraubargarba, og skýrskotaí) til þórs-

drápu eptir Eih'f Gubrúnarson. pé, hefir veriÖ skihb eptir autt

þab sem eptir var af því kveri eí)a hepti í bókinni (bls. 42— 50),

og hefir h'klega skrifarinn ætlab ab fá sér þórsdrápu til ab rita

þar, en ekki fengib, og ritab þessvegna síban annab á þessi blöb;
er fyrst af þessu Skáldatal, eba nöfn ymsra konúnga og annara

höfbíngja í Svíþjób, Noregi ,
Danmörk og á Englandi, og skálda

þeirra, sem hafa ort um þá kvæbi. Skáldatal þetta er í mörg-
um greinum merkilegt, einkum ab því leyti, ab annab eldra

hefir verib í handritum af Heimskrínglu ,
svo ab h'kindi eru til,

ab þab sé komib frá Snorra Sturlusyni ;
en hér í Uppsala-eddu

er þab aukib og haldib fram til loka þrettándu aldar. þar eptir

fylgir ættartala Sturlúnga (Nr. 127 hér næst á eptir). Seinast

er lögsögumannatal , þab er hér fylgir, og er þab á 48.

blabsíbu í skinnbókinni og nær yfir á næstu blabsíbu, en síban

hefir hálf önnur blabsíba verib aub. þar næst byrjar Edda

aptr, og fylgir þar Skáldskaparmál, hljóbsgreinir og Háttatalskvæbi

Snorra, til enda skinnbókarinnar.

Af því ab lögsögumannatal þetta endar á Snorra Sturlu-

syni, þegar hann var lögsögumabr í annab sinn (1222— 1231),

og þareb Öll bókin ber þess menjar, ab hún eigi kyn sitt ab

rekja til Snorra, þá er h'klegt, ab lögsögumannatal þetta eigi

sama uppruna, og sé upphaflega ritab annabhvort af Snorra sjálfum
eba einhverjum hans manna

,
t. d. Styrmi fróba. pó er Upp-

salabók ekki frumrit
,
heldr er hún ritub 50 árum eba lengr eptir

andlát Snorra, og ab vorri ætlun um eba rétt fyrir 1300. Bókin

virbist hafa verib í Borgarfirbi lengi frameptir, og til eru enn

afskriptir af ymsu úr henni
,
sem eru gjörbar í Dölum á seytj-

ándu öld
,

en hvort Jón Eugmann hafi fengib hana þaban, eba

hún hafi þá verib kominn norbr, er oss ná ókunnugt.

þegar vér berum samán þetta lögsögumannatal vib þab, sem
Ari prestr hinn fróbi hefir, og vib annála, þá finnum vér hér

nokkurn mun á nöfnum, og þó enn meiri í áratölunum. En allr

þessi munr er þess ebhs, ab hann getr verib kominn af því, ab

frumritib hafi verib óvandab uppkast, og sá sem skrifabi hafi

sjálfr verib ófróbr og ekki abgætinn, því þess ber Uppsalabðk
víba Ijósan vott, þó hún sé vel ritub ab stafagjörbinni til. Höf-

undrinn hefir aubsýnilega farib eptir lögsögumannatali Ara prests ;

þab sést bezt á því, ab hann mibar vib fall Ólafs konúngs helga

og Haralds Sigurbarsonar , og vib útkomu Gizurar biskups ,
eins

og Ari gjörir, og |)ar af leibir, ab þar sem tölur hans eru abrar

en hjá Ara, þar er afbakab. í þeim kaflanum, sem lögsögu-

32*
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mannatal Ara nær yfir ,
eru sumstabar nÖfnin afbökub

,
en eptir

þab Ari hættir eru nöfnin og nafnaröbin alstabar rétt, og einúngis
villur í áratölunni. þetta getr komií) og hefir h'klega komií) af

því, ab Snorri
,
eba sá, sem ritab hefir frumritib, hefir skamm-

stafab nöfnin hinna eldri lögsögumanna , því hann hefir kunnab

þau eptir íslendíngabók , og sett þau framan vib til þess röbin

yrbi fullkomin, en hin síbari nöfnin hefir hann ritab full og skýr,
sem ný voru. En tÖlurnar í þessum kafla eru á h'kan hátt mis-

ritabar af þeim, sem hefir ritab Uppsalabók, eins og í fyrra

kaflanum, og má leibrétta þab eptir annálum og öbrum rökum,
sem skýrter frá í lögsÖgumannataH í Safn. til s. ísl. II,

1—32.

Lögsögumannatal þetta er prentab ábr eptir Uppsalabók í

Bréfi frá Ihre til Lagerbrings (^^Bref till . . . Sven Lagerbring,
rörande den islándska Edda . . . som pá kongl. Bibhotheket i

Upsala förvaras." Upsala 1772. 44 blss. 8vo) bls. 42, en tölu-

vert afbakab ; þar eptir er þab prentab í Schlözers „Islandische
Literatur und Geschichte". Göttingen u. Gotha. 1773. 8vo. bls.

81— 82. Hér er þab prentab eptir Uppsalabók, og engu breytt,
nema ab leyst er úr böndum, en þau eru ekki mikil í skinnbókinni.

Vlfliotr het maðr er fvrst sagþi log vpp a islandi at hans

raþi var alþingi sett. En hann hafþi eigi laga [vppjsogv* a

islandi sva at þat se vitað-.

En hrafn hæigs son hinn fyrsti logsavgo maðr a isiandi

sagþi log vpp .XX. vetr.

þorarinn raga broþir son oleifs hallta .xx. svm[o]r.

þorkell mani þorsteinsson xij^ svmor.

þorgeiR fra liosa vatni þorkels son xnij** svmor. a hans

dogvm kom cristni til islanz.

Grimr frá mosfelli svertings son
.ij. Svm[o]r.

Skapti þoroddz son goþa nij^ svm[o]r ok xx. hann andaþiz
a ino sama ari ok olafr konvngr inn helgi fell.

Steinn þorgeirs^ son .iij. sum[o]r.

þorkell tiorfa son .xx. Svmor.

j) gat á blabinu í skinnb. þar sem þrir fyrstu stafirnir hafa verib.

2) þann. skýrt í skinnb., en ekki ,,ritab".

3) án efa misritab iir xu, skinnb. hefir og hvergi púnkt yfir t, en sein-

asta t ætíb lángt (j); xv, Islb. og Ann.

4) án efa misritab iir xuii; xvij, Islb. og Ann.

5) án efa misritab \\r uu (vij), sem er 1 Islb.

6) afbakab, og á ab vera þorgests sonj hefir þar líklega verib skamm-
stafab i frumritinu.
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Geller bolverks son .ix. svm[o]r.

GvnnaR inn spaki þorgrims son .iij. svmor.

kolbeinn flosa son .nj^ svmor. þat Svraar sem hann tok

lavgsavgo fell haRaldr konvngr a englandi.

Gellir hafþi logsavgo i annat sinni .iij. Svmor.

GvnnaR i annat sinn .i. Svmar.

Sighvatr .viij. Svmor.

CDarkvss skeGia son tok logsogn þat svmar er GizvR biskvp

hafþi verit einn velr her a iandi ok hafþi iogsavgo xx ok iiij. Svmor.

[GunnaR vlfheþins son^ .ix. svmor.

bergþoR hrafns son .vj. Svmor.

GvnnaR^ þorgeirs son .xij. Svmor.

hrafn vlfheþins son ,iiij. Svmor.

finnr hallz son .vij. Svmor.

GvnnaR vlfheþins son .x. Svmor.

Snorri Hvnboga son .xv. Svmor.

StyrkaR oddason .x. Svmor.

GizvR hallz son .ij. SvCDor ok xx^*.

hallr gizorar son .nij^ Svmor.

Styrmir kara son .ij^. Svmor.

Snorri Stvrlo son
.iiij. Svmor.

Teitr þorvailz son .ij. svmor.

Snorri stvrlo son i annat sinn.

127. [um 1230].

Skrá um ættartölu Sturlúnga, til Egils Sölmundarsonar í Reykja-

holti og Gyðu systur hans í Kalmanstúngu.

Frá alda öbli hefir þab legib í landi í Noregi og á íslandi,

i) án efa misritaib úr ui Qyj)j sera er í Islb.

2) frá [afbakai&, og á aibvera: Ulfhéi&inn Gunnarsson, eptir Islend-

ingabókj vera kann
,

Síb hér hafi veri^ nafni^b yfir línunni, en föburnafni^

í línunni sjálfri, og ritvillan sé korain |)ar af.

3) afbakaí), og á ab vera Guþraundr, eptir Islendíngabók ; líklega hefir

nafniib verií) skamnistafa(b (G.j.

4) í Safni til sögu íslands (11 , 26) eru fær"6 rök til, hvers vegna Gizuri

sé hér talin tuttugu og tvö ár í sta?) tuttugu.

5) án efa misrita(&, og ætti aí) vera uii (vij).

«) án efa misritab tir u (fimm).
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ab rekja ættir sínar sem lengst fram í aldir, einkum í höfbíngja
ættum

, og þessi sibr kemr víba fram í öbrum löndum. Fornir

höfbíngjar í Noregi töldu ættir sínar til Óbins
, og út af því

ortu menn kvæbi. þjóbólfr hinn hvinverski orti Ýnglínga-
tal um Rögnvald konúng heibumhærra, og taldi þar þrjátigi láng-

febga hans. Eyvindr skáldaspillir orti liáleygjatal um Hákon

jarl, og taldi þar lángfebga hans frá Semíngi, syni Yngvi-Freys. A
Landnámabók má sjá, ab margir af hinum helztu landnámsmönn-

um hafa tahb ættir sínar lángt fram í kyn, og hafa þær ættar-

töhir aubsýnilega gengib mann frá manni. þetta má sjá af ættar-

tölum Síbumanna
, Ölfusmga , Mýramanna , Breibfirbínga , Reyk-

nesínga, Dýrfirbínga, Höfbaættar í Skagafirbi, Esphæh'nga í Eyja-
firbi og margra annara. þegar Ari prestr hinn fróbi ritabi ís-

lendíngabók, teh* hann þar ætt sína frá Yngva Tyrkjakonúngi,
sem hann kallar föbur Njarbar, föbur Yngvi-Freys. Um hib sama
leiti

, þegar bókrit hófst á íslandi
,

var þab alvenja annarstabar,
einkum á Englandi , þýzkalandi og Frakklandi

,
ab telja ættir

þjóbhöfbíngjanna frá Trójumönnum, og tengja þab aptr saman
vib ættartölur í biblíunni. En nú er það víst, ab bdkrit íslend-

ínga var í fyrstu lagab ab nokkru leyti eptir bókriti Englendínga,

og var því ebhlegt, eptir því sem þá stób á, ab menn þætt-
ist finna fróbleik til ab byggja á í bókum enskra klerka og
fræbimanna. Menn fengu þá í ættartölunum einkanlega þrjá

kafla til ab tengja saman, eptir því sem á þurfti ab halda:

fyrst ættartölur bibh'unnar; þarnæst ættartöhir Trójumanna til

Óbins
, eptir enskum ritum

,
svosem Saxakronikunni og fleiru

þesskyns, og í þribja lagi fornar ættartölur Norbrlanda frá Óbni

og sonum hans, og er ýmist tahb frá Skildi
,

eba Semíngi, eba

Nirbi og Ýngvi-Frey, en þab er meb öbrum orbum Skjöldúnga-

tal, eba Háleygjatal eba Ýngh'ngatal, sem eru hinar fornu ætta-

rabir konúnga og jarla í Danmörku, Noregi og Svíþjób.

þessar samsteypur af ættatölum komu fyrst fram þegar fór

ab koma lengra fram á söguöldina , og bóklegr lærdómr fór ab

blandast meira saman vib innlenda forna fræbi, sem gekk ab sög-
um mann frá manni. Vér verbum þess fyrst varir á dögum
Snorra Sturhisonar, svo sem til ab mynda þar sem Snorri hefir, í

formálanum fyrir Eddu, tahb þá ætthbi, sem áttu ab tengja saman

Trójumanna ættir vib Óbinn, á h'kan hátt einsog vér finnum tahb

í ættartölum hjá fornum enskum rithöfundum (Snorra Edda l, 22;

II, 252; sbr. Saxakroniku vib ár 854). þessi ættartala Sturlúnga,
sem hér fylgir, er ein hin elzta af þesskonar ættartölum, sem meb

nokkurnveginn áreibanlegri vissu verbr heimfærb til sama tíma.

p6 er þab h'klegt, ab hún sé ekki hin
elzta, heldr ab hún sé bygb

á öbrum eldri, og af því í ætt þessari koma fyrir hbir úr

ætt Oddaverja, þá kynni vel ab vera, ab Sæmundr prestr hinn

fróbi hafi einna fyrstr samib þessa ættartölu, og rakib til Odda-

verja, og hafi Snorri haft hana þaban. Vér finnum rök
til, ab

Sæmundr hefir ritab um sköpun jarbarinnar og mannsins sérílagi.
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á líkan hátt og vér finnum í ritum lærbra manna frá miböldun-
um í öbrum löndum^; því er það ekkert ólíklegt, ab hann hafi og
rita?) ættartölu álíkan hátt, og samtengt vií) ættbálk sinn, sem var

talinn frá Skjöldúngum , og sjáum vér þar einnig Ijósa ástæbu

til, ab Skjöldúnga sögur hafa haldizt svo lengi vib á íslandi og
verib þar ritabar. Fabir Snorra var fjórmenníngr vií) Jón Lopts-
son í Odda, á þenna hátt:

Lobmundr Svartsson í Odda.

Sigfús prestr Lobmundarson í Odda. Grímr Lobraundarson.

I I

Sæmundr pr. hinn fróbi í Odda. Svertíngr Grírasson.

t 1133.

I

! , .

Loptr pr. Sæmundarson í Odda. Vigdís Svertíngsdóttir,

i I

Jón Loptsson í Odda. Sturla þórbarson í Hvammi.

t 1197. t 1183.

I

Snorri Sturluson.

þessvegna þurfti ekki ab breyta nema seinustu libunum, til ])ess

ab ættartalan kæmi heim eins vib Sturldnga ætt eins og Odda-

verja. Frá tímum Snorra finnum vér í upphafi Sverris sögu
ættartölu Sverris konúngs frá Adam, sem er líklega samin annab-

hvort af Karli ábóta á þíngeyrum eba Styrmi presti hinum fróba.

Haukr lögmabr Erlendsson hefir síban talib ætt sína og konu
sinnar á sama hátt sem hér (um 1290), og sömuleibis er eptir
hann ritab lángfebgatal konúnga á Norbrlöndum, þar til fram á fjórt-

ándu öld (A. Magn. 415. 281. 738 í 4to). Frá fyrra hluta fjórt-

ándu aldar er til ættartala Sturlúnga, hin sama og þessi, og bætt

aptanvib nokkrum libum (A. Magn. 1 e(2. í Fol.), og seinna

i) ,J upphafi heims sagbi Sæmiindr prestr, at sól nýsköpub rynni

upp í austri mibjn, en túngl fullt á aptni". A. Magn. 624. 4to, bls. 143 5

— „Hann (Adam) var lx at hæb, eptir sögu Sæmundar, hann var skap-

abr eptir líkneskju sjálfs gubs at likams formi, hafandi ccxl ok átta bein

ok ccc ok LX æba". Agrip veraldarsögu í A. Magn. 764. í 4to., sbr. Æfi

Sæmundar eptir Arna Magnússon í iitgáfu Arna Magn. nefndarinnar af

Sæmundar eddu i, xxvii, athgr. 87. — Arni Magnússon heldr, ab slíkt fá-

víslegt hjal geti ekki hafa verib eptir Sæmundi, og muni vera seinna tilbúib 3

en vér finnum ekkert fávíslegt i J)ví, eptir þeirra tíma hugsunarhætti, heldr

er þab samkvæmt öbru, er vér finnum í ritum hinna lærbustu manna, t. d.

Beda prests 0. fl., frá miböldunum. Beda prestr segir, ab í líkamamanns-

ins sé tvö hundrub íjörutíu og eitt bein („omnia corporis ossa sunt qua-

draginta unum et ducenta"). sbr. Grönl. histor. Mindesm. 11, 269. De

nativitate infantium. i Opera Bedæ venerabil. Basileæ 1563. 1, 471.
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á fjórtándu Öld eru enn saniskonar ættartölur rita?)ar í Flat-

eyjarbók (I, 24 í seinustu útgáfu, sbr. Forn. s. Norferl. il,

13—14; Snorra Edda í Rasks útg. bls. 367—369), og munu

þær eiga kyn sitt ab rekja til Styrmis prests hins fróba, sem var,

einsog vér vitum, meb Snorra í Reykjaholti, þángab til hann varb

prior í Vibey 1235.

þegar vér berum saman ættartölur þessar , þá finnum vér

allmikinu orbamun í nöfnunum, og þab jafnvel svo, ab í þessari

ættartölu eru nöfnin höfí) nokkub öbruvísi en í sjálfri Snorra-

Eddu, og í Flateyjarbók eru þau jafnvel ekki samhljóba í tveim

kapítulum, sem eru hvor öbrum hib næsta. Hér virbist engin

naubsyn ab rekja ítarlega þann orbamun á þessum stab
,
en þab

virbist helzt ab benda
til,

ab ættartölur þessar sé ekki allar frá

einum brunni komnar, heldur frá ymsum höfundum, og ab menn
hafi skrifab þær upp hver um sig eptir því sem menn hafi fundib

fyrir sér
,
en gefib ekki nákvæman gaum ab fá fulla samhljóban

í hverju einstöku nafni, enda getur slík ósamhljóban komib af því,

ab einn hefir skrifab eptir Öbrum, an þess ab þekkja eba gefa gaum
ab nokkrum samburbi eba samstemmu í því sem þeir skrifubu upp.

í>ab er eptirtektar vert, ab af dætrum Hvamm-Sturlu og

Gubnýjar BÖbvarsdóttur er hér einúngis talin Helga, en ekki Vig-

dís, sem GelHr átti þorsteinsson ab Brjámslæk; þetta bendir til

ab ættartalan sé ritub ekki seinna en á dögum Snorra ; í hinni

síbari ættartölunni, í A. Magn. 1 ejS, er bætt vib Vigdísi og hin-

um ýngri libum frá henni og Helgu og þórdísi Snorradóttur, til

hérumbil 1310. p6 hér sé getib Helgu, og barna hennar, þá getr
ættartalan eigi ab síbr verib ritub um 1230, því 1239 var

Egill Sölmundarson orbinn fulltíba mabr og kom þá út meb

Snorra, en Gyba var gjafvaxta mær 1241 (Sturl. 6, 23. 31;

II, 232, 243) ; EgiU mun því vera fæddr um 1220 og Gyba um
1225

;
en vel mætti þab og vera, einkanlega ef Egill Sölmundar-

son hefbi átt Uppsalabók í fyrstu, ab seinasta hbnum hefbi verib

bætt vib af þeim, sem ritabi þessa skinnbók.

Ættartalan er hér prentub eptir Uppsalabók ,
bls. 48—49

(sbr. Nr. 126 hér næst á undan, en hún hefir verib prentub ábr,

og þó ónákvæmlega ,
í Ihres Bref til Lagerbring (Ups. 1772

8vo) ,
bls. 41

; og þar eptir í SchlÖzers Islánd. Literatur u.

Geschichte i, 79—80.

Adam

faþir Sechz.

[er var] faþir enos.

foþvr canaans.

foþvr malalie.

foþvr iareth.

foþvr enon.

foþvr CDatvsalam.

foþvr lameck.

foþvr noa.

foþvr Japeth.

foþvr Japhans.

foþvr zechims.

foþvr ciprvs.
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foþvr cretvs.

foþvr celivs.

foþvr Satvrnvs af crit.

foþvr Jvpiter.

foþvr dardanvs.

foþvr ericonis.

foþvr eroas.

foþvr ilvs,

foþvr laomedon.

foþvr priami havfvþ konvngs

i troio favþ[v]r þeirra ectoris.

ClOvnon eþa mennon hetkon-

vngr i troia. hann atti troan.

dottvr priami konvngs.

ok var þeirra son tror er

ver kollvm þor.

hann var faþir lorica.

en son hans het hereðei.

hans son vengeþor.

hans son vingener.

hans son meða.

hans son magni.

hans son sesef.

hans son beþviG.

hans son atra.

hans son trinam.

hans son heremeth.

hans son skialldvn en ver

kolivm Skiolld.

hans son biaf. þann koUvm

ver biar.

hans son Gvþolf.

hans son finn.

hans son frialaf er ver koll-

vm friþleif.

hann atti þann son er

nefndr er oþinn.

Skiolldr var son oþins.

faþir friþleifs.

foþvr friþfroþa.

foþvr herleifs.

foþvr havars handraCDa.

foþvr froþa ins frekna.

foþvr vemvndar vitra.

foþvr olofar.

moþ[v]r froþa friþsama.

foþvr friþleifs.

foþvr froþa ins frekna.

foþvr Jngializ starkaþarfostra.

I foþvr hræreks slavngvan-

bavga.

[foþvr froþa.

foþvr halfdanar.

foþvr hræreks hnoggvand-

bavga^ .

föþvr harallz hiUditannar.

foþvr hræreks.

foþvr þorolfs vaga nefs.

foþvr vemundar orþlokars.

foþvr valgarþz.

foþvr hrafns lieimska.

foþvr Jorvndar goþa.

foþvr vlfs avrgoþa.2

foþvr Svarz.

i) þessir li^ir frá [ standa á spázíii i Uppsala - Eddu meb tilvísunar

merki. Sá vi^bætir er méh gamalli hendi, ef ekki sömu og á bókinni, en

nær ólæsilegr og má^r mjög. ÆttartÖlurnar í þættinum ^Jrk Fornjóti"

(Forn. s. Nor&rL ii, 13 o. vi(5ar) telja Hrærek slaungvandbauga íobm- Har-

alds hiiditannar.

2) Valgarþr het maþr. sonr Jörundar goþa. Rannves sonar heimska,

Valgarþs sonar. Æfarssonar. Ven;undar sonar orþlokars. þorolfs sonar
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foþvr lavþmvndar.

foþvr Grims.^

foþvr Svertings.

foþvr vigdisar.

ClOoþor sturlo i hvaCDi.

foþvr snorra ok Sighvatz ok

þorþar ok helgv

moþor þeirraegils- ok gyþo.

128. [1234].

Máldagaskká um eignir iMaríu kirkju og staðar í Viðey á

dögum þorvalds Gizurarsonar.

A skrá þessari má sjá, ab hún er ritu?) nokkrum árum

eptir at Vi&eyjar klaustr er sett, en þó ekki mjög laungu síbar,

því hér eru nefndir allir hinir sömu menn sem í hinum elztu

skrám klaustrsins, og allir samtíba ;
vér ætkim þessvegna, ab hún

sé ritub á seinustu árum þorvalds Gizurarsonar, og lýsir
hún því,

ab klaustrib hefir þá þegar verið búií) ab safna ailmiklum aubi.

Allar þær eignir og ítök, sem hér teljast, eru þó í Kjalarnes

þíngi, og elíkert þar fyrir utan.

þeir menn, sem til eru nefndir ab gefib hafi klaustrinu, eru

flestir kunnugir af hinum öbrum skrám klaustrsins. Magnús
Gubmundarson er Magnús hinn góbi á þíngvöllum, mágr f>or-

valds Gizurarsonar (sbr. Nr. 99, 124). — Hámundr mun án efa

vera Hámundr Nikulásson, sem getib er í annari skrá hér á undan

(Nr. 125), og hefir hann líklega verib bóndi þar í nágrenni vib

Vibey.
— Magnús biskup er Magnús biskup Gizurarson, bróbir

þorvalds (f 14. Aug. 1237, sbr. Nr. 117). — Styrkárr
Sveinbjarnarson er hinn sami og ábr var getib (Nr. 123).

Skrá þessi er hér prentub eptir máldagabókinni frá Skál-

holti í safni Arna Magnússonar Nr. 263 í Fol.
,

bls. 106—107

(sbr. Nr. 49, bls. 252—255), er hún þar fremst af öllum hin-

um elztu Vibeyjar skrám, og ritab vib á spázíu : j^gamall máldagi".-*

vogonefs. þrandar sonar hins gamla. [Hræreks sonarj. Haralds sonar

hilditannar. Hræreks sonar slaiingvanbauga. [Hálfdanar sonar. Frójia sonar.

Hræreks sonar]. Njála c. xxv.

i) Nokkrar ættartölur telja Grim ^ienna lögsögumann frá Mosfelli (SturL

1, 55 athgr. 5), en sá Grímr var Svertíngsson og er ætt hans talin i

Hauksbók vib Landn. v, 13 og í Vibbæti Skarlbsárbókar.

2) Helgu Sturludóctur átti Sölmundr austmabr. Þeirra son var Egill

Sölmundarson í Reykjaholti (f 1297); Gybu átti Nikolás Oddsson í Kal-

rnanstúngu; J)eirra dóttir var Helga, er átti ]þorlákr lögma^r Narfason á Kol-

beinstöbum (-f 1303); þeirra son Ketill hir^stjóri áKolbeinstöbum (f 1342),

hann átti Unu Guttormsdóttur. Frá þeim er komin Kolbeinstaba ætt.

3) Röbin í máldagabókinni er þessi: Nr. 128, 124, 130, 125 og 122.
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Mariu kirkia oc staðr j Viðey a Viðey alla frealsa oc

itakalavsa.

hon a oc land a Kortolfstoðvm. oc annat a Blackastoðum.^

Magnvs Gvðmvndarson gaf til staðar selför j í^ormoðsdal

enn efra. oc alls fiar beit bæði vetr oc svmar.

Staðr a gelldfear afrett j skarðs kinn.

hvn^ a oc Elliðavatz land hálft. oc alit land at vatzenda.

með þeim veiðvm oc gæðvm er þeim hafa fylgt at fornv.

Staðr a oc Klepps land alit. oc laxveiði j Eliiða ar at helm-

ingi við Lavgnesinga.

Hamvndr gaf til staðarins holm þann. er liggr j
elliða am.

niðr fra Vatzenda holmi.

Magnvs biskvp gaf til staðar hinn siavnda Ivt hvalreka

oc viðreka j
Hvassaravns landi.

þorlakr Bergþors son gaf staðnvm hina atiandv vett hveria

or hvalreka or Grindavik. miile Rangagiögrs oc Valagnvpa. ef

erv iiij
vetter oc xx. eða meire hvalr. oc skal reiða allan

þvnga. bæði bein ok innan vr.

Styrkarr Sveinbiarnarson gallt staðnvm hvalreka meðal

Hravnnes tiarna oc Kolbeins skora. hina fiorðv hveriv vett j

hval. hvort seni er meiri eða minni. en sa maðr erbyrjKrysv
vik skal skylldr at festa hvalinn. sva at eigi taki ser vt. oc

gera orð til Viðeyiar fyri þriðiv sol.

129. [1234].

Bréf frá KLERKi nokkrum í noregi til Guðmundar biskups

Arasonar á Hólum, um nýja vitran helgrar Maríu meyjar, og

hátíð í þá minníng.

þess var getib ábr (Nr. 117), aí) Gubmundr biskup Ara-

son var í Noregi nokkur ár, eptir ab Sighvatr Sturluson og þeir

febgar ráku hann naubugan úr landi 1222; síban kom hann út

aptr (1226) , og Rita-Björn múnkr meb honum
;

höfbu þeir þá

þau bréf erkibiskups meb sér
,
sem tóku embætti af Magnúsi

i) þab er í síbari máldögum ; ,,á Bleikastöbum" eba „Blikastöbum."

2) þann. handr.
; þab er liklega: „Vibeyjar kirkja", nema þab sé ritvilla

fyrir ,^hann" {]). e. stabr i Vibey).
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biskupi í Skálaholti
, og stefndu utan honum og nokkrum höfb-

íngjum öbrum. En enginn þeirra gegndi þessum utanstefnum,

og Gubmundr biskup varí) ab skömmu bragbi enn á ný, meb ÖU-

um skríl |)eim sem ab honum safnabist, eins og soppr á mebal

höfbíngjanna ,
sem hver vildi koma af sér en enginn halda til

lángframa; hentu þeir honum svo hver til annars. Sumarib 1227
fór biskup ab norban til alþíngis, en þorbi ekki norbr aptr , og
hafbist þá vib í Borgarfirbi og um vetrinn hjá þórbi Sturlusyni í

Hvammi í Hvammsveit, en um sumarib eptir fékk þórbr komib

þeim sættum á
,
ab Sighvatr og Sturla leyfbu biskupi ab koma

norbr til stóls síns. En þá reis upp nýr mótstöbumabr biskups,
Kolbeinn úngi á Flugumýri, sonr Arnórs Tumasonar, sem ábr hafbi

rekib biskup af stóli
, og leib ekki á laungu þartil hann fór ab

feta í spor föbur síns, meb engu minni vægb vib biskup. Eptir
ab biskup hafbi verib á Hólum skamma stund, rak Kolbeinn hann
í burt og Skagfirbíngar, og var hann þá norbr í sveitum, um-

kríngdr af flokki allskonar skríls fátæklínga og umhleypínga, sem
átu upp fé bænda og gjörbu allskonar óspektir, eins og vant var.

Seinast urbu svo mikil brögb ab þessu, ab biskup setti sjálfr sonu

Eafns Sveinbjarnarsonar, sem voru meb honum eptir brennu pov-
valds Vatnsfirbíngs ,

til ab gæta þess, ab flokksmenn ekki stæli

neinu; var þá rannsakabr hver mabr í ílokkinum, og jafnvel

biskup sjálfr, og fannst margt ruplab og þjófstolib, sem var skilab

aptr eigendum. A skírdag 1229 var biskup kominn ab norban

og ætlabi heim til Hóla. þá var Kolbeinn úngi meb Skagfirb-

íngum í vegi fyrir honum í Vibvík
, og rak burt allt Hb hans,

en leyfbi honum sjálfum heim ab Hólum meb tveira klerkum,
er settir voru honum til þjónustu. Öll fjárstjórn var þá tekin af

honum, svo hann mátti engu stólsfé rába. þetta hald varabi fram

á næsta vor (1230), en þá fór hann vestr til HrútaQarbar og
þaban til Steingrímsfjarbar, og síban vestr í Dali, til ab hitta vin

sinn þórb Sturluson. "þá fór enn ab safnast ab honum fjölmenni,
svo hann fékk þá kvebju frá Sturlu Sighvatssyni á Saubafelli, ab

hann vildi eigi þola honum sh'ka yfirreib. Varb hann þá ab

hverfa aptr , og fór heim til Hóla. þannig gekk í hvert sinn

sem biskup fór í ferbir, bæbi norbr og vestr, ab til hans safnabist

flokkr af allskonar ðþýbi ,
sem óx þángab til bændr þoldu ekki

lengr, sundrubu önum ílokkinum og vísubu biskupi í burtu, eba

ráku hann heim ab Hólum.

IVleban á þessu stób var Magnús biskup Gizurarson ekki á

Islandi, því hann hafbi farib utan 1228 og verib síban í Noregi,
en 1232 kom hann ut meb þeim bréfum Sigurbar erkibiskups,
ab Gubmundr biskup skyldi vera af embætti

, og ab þeir febgar

Sighvatr og Sturla og þorvaldr Gizurarson skyldu fara utan og
sækja lausn. Gubmundr biskup ætlabi þá enn ab fara yfir hérub,
eins og vant var, en komst ekki lengra en í Eyjafjörb, því Ey-
firbíngar vildu þá ekki taka vib honum. þá baub Brandr bóndi

á Höfba í Höfbahverfi honum meb sér ab vera, og var biskup
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þar tvo vetr. Um þær mundir komst nokkur breytíng á sam-

skipti biskups og höfbíngjanna; því árib eptir (1233) sættust

þeir Sighvatr og Sturla vib biskup, og var ákvebib aí) Sturla færi

utan fyrir föbur síns hönd og sína
,

en árib þar eptir , þegar
óvinátta reis milli Sighvats og Kolbeins únga, vildu báí)ir hafa

Gubmund meb sér, og var hann þá sóktr ab Höfba og fór til

Kolbeins, en síban heim ab Hólum, og var þar ab mestu síban,

þab sem eptir var æfi hans.

Bréf þab, sem hér fylgir, er ekki til sérstakt, heldr er þab
ritab í hinni ýngstu sögu Gubmundar biskups ,

sem Arngrímr
ábóti á þíngeyrum (1350. -j* J361) hefir samib, og er á skinn-

bók einni í bókhlöbu Svíakonúngs í Stokkhólmi, Nr. 5 í arkar-

broti. þessi bók er ritub á íslandi um 1360, og eru á henni

sögur hinna íslenzku biskupa , Gubmundar, þorláks og Jóns , og

saga Játvarbar konúngs hins helga ;
eru þær nu allar prentabar,

og er bókinni lýst í formála fyrir Biskupasögum I. B.
, formála,

bls. XXIX—XXX, og í Annaler for Nord. Oldkynd. 1852, bls. 7,
en bréf þetta, sem hér fylgir, er ritab á 150— 154. dálki í skinn-

bókinni, og 70— 71. kapítula sögunnar (sbr. Bisk. s.
ll,

150— 154).
Bréíib er árfært til 1234, samkvæmt því sem stendr í sög-

unni. þegar sagan hefir skýrt frá fundinum í Flatatilngu (1234)

og sætt þeirra Sighvats og Kolbeins únga ,
sem er látin vera

Gubmundi ab þakka, þá segir svo: (jSagt var, at margir virbu-

ligir menn af Noregi skrifubu til herra Gubmundar
,
honum til

glebi, á þessum tímum, hvar mebal annara bréfa honum kemr

þab efni, er hann bab sinn félaga, klerkinn, skrifa til sín af Nor-

egi, sem hann fengi sanna vissu af upprisu-birtíng várrar frú",

Af þessu er aubsætt, ab sagan hefir viljab heimfæra bréfib til

sömu tíma og fundrinn varb í Flatatúngu, sem var 1234. Eptir

því sem kemr fram í bréfinu sjálfu, getr varla heldr verib neitt

óh'klegt í þessu, enda þótt þar sé talab um, ab hann byggi mebal

(jómildrar þjóbar", og ab hann megi þola miklar mótgjörbir af

sínum undirmönnum, sem gæti fremr átt vib árin fyrirfarandi
heldr en þessa tíma

,
en þessi orbatiltæki gæti verib einúngis

bygb á samræbum vib biskup sjálfan, meban hann var í Noregi,

og hugmyndum þeim sem klerkrinn hefir haft síban um þá æfi,
sem biskup ætti. I fyrra parti bréfsins stendr þakklæti fyrir

|)ann tíma
,

sem hann hafi verib nálægr biskupi , og bendir þab
til þess, ab hann hafi ekki ritab honum annab bréf fyr en þetta,
síban þeir skildu

, sýnist þá reyndar verba tími nokkub lángr
frá því 1226, ab Gubmundr biskup var í Noregi og til þess

1234, ef bréfib væri þá fyrst ritab. Enn fremr gæti mabr

ímyndab sér, ab klerkr þessi, sem sagan kallar ^/élaga'* biskups,
hafi verib Rita-Björn múnkr, sem varb ábóti í Nibarhólrai 1232,
og væri bréfib ritab hérumbil 1228—1230; en ekki verbr því

þó neitab, ab á móti þessu mæhr, ab söguritarinn hefbi h'k-

lega vitab, ef llita-Björn hefbi verib höfundr
, og getib þess, og

svo eru orb bréfsins lögub á þann hátt, eins og utlendr mabr hefbi



510 BRÉF UM VITRAN MARÍU. 1234.

ritab þau, framar en nokkur íslendíngr. En hversu sem um þetta
er álitib, þá er aubsætt, ab bréfib veltr á árunum 1227 til 1234.

Bréf þetta er ab öbru leyti merkilegt i því, ab þaÖ er sýnis-
horn af þesskonar bréfum

,
sem menn af klerklegri stétt ritubu

sín á milli á þrettándu öld.

Virðulegum heRa G[uðmundi] med guds miskvnn biskupi

at holum ca islandi sendir [N. N.* sanna kueðiu i upp hafara

allrar heilsu.

drottinn guð er aptr gelldr ser huerium þa goda luti er

þeir gera noiungnum fyrir oistriki se yðr ambun oleysilig fyrir

allt þat gott er tieðuð mer sem ek ncrilægr var yðrv faderni.

Ek ueit godi heRa at lóng duól fra erfd himin rikis er

ydr miok þung bær i harðri utlegd einkannhga saker þess

at þer bygguit milli vmiildrar þioðar ok enn helldr striðrar at

ganga gautur guðs með sannri hlyðni enn huað sem ydrir

under menn gera yðr imot varðueiti himneskr faðir vðuart lif ok

sail af aliri skriönan veralldligs uegar

CDinniz þer heiiagr fader huad vit tauludum af likamligri

upprisu sællar guds modur huers ek minnumz i þessu minu

brefi skrifandi yðr þat letr er vcattar huersu gerzt heíir med

vitran hennar vpprisv^

Eptir þessa vitran tok munklifi skanogianense at syngia

hcatiðliga guds modur lof fjortanda-^ kalendas septembris halldandi

med sæmd hennar upprisv tid [meir þo-* í fyrstu sem boðit

var i leynilegri kapellu en opinberri soknar kirkiu. nu þeir sem

syngia þetta festum^ hafa þetta [letr] fyrir lectiones í oUu

1) frá [sva heitandi klerkr, handr,

2) skýrslan iim vitrun Mariii fyrir systur Elisabeth i klaustrinu Skanogia

(^Schönau) nálægt Trier á Þýzkalandi ár 1152 og 1156, er klerkrinn sendi

Guibmundi biskupi me^ þessu bréfi, er sett i sögu Arngríms ábóta meí)

bréfi þessu, sjá Biskupa s. 11, 151— 154, en her þykir engin þörf á aí)

prenta þá skýrshi. Um vitran systur Ehsabetar er sagí frá í Annales Trevi-

renses. 1671. Fol. n, 57, og í Speculum historiale eptir Vincentius Bel-

lovacensis (Veraldarsaga eptir Vincents frá Beauvais, sem nær til 1254) í

29. bók. 3. kap., sbr. 7, 80., á likan hátt og hér, en meh færri oribum.

3) orbiti er krassaí) í skinnb., en á spazíu er „fimtanda" meí) fornri hendi.

4) frá [pannig AMagn. 398. 4to.; metv ])\i, skinnb.

5) segir klerkrinn er skrifar til herra Gutbmundar biskups, 6. v. i

skinnb., og eru paii' oriT höfundar sögunnar.
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saung sem her er norænat en allt annat officiunn sem mariu

CDesso fyKi.

Nu^ biðr ek yðuarn sælan biskups dóm at þer minniz min

ok minna brœðra i yðrum heilogum bænum felandi oss alla

vnder ualld ok verndleika^ marie drottningar at þer ok ver

megim eilifliga niotandi verða himneskrar hirdvistar med gaufug-

ligum fagnadi guðiigrar asyndar. in Christo ualete.

130. [1235].

Máldagi um veiði í Elliða-ám, og dráttu af hendi Gufnesínga,

Víkrmanna (Reykvíkínga) og Nesmanna.

þessi máldagi er hér prentabr eptir máldagabókinni frá Skál-

holti í safni Árna Magnússonar Nr. 263 í Fol.
,

bls. i07 (sbr.

Nr. 49 hér ab framan); er hann þar ritabr meb hinum fornu

Viöeyjar skrám.

Um veibina í Elli2)a-ám hefir þessi máldagi ýmislegt inni ab

halda, sem sýnir hvernig veií)inni { ánum hefir verib hagab um
þessar mundir. Veibi-abferbin hefir verib sú, aí) draga á í árós-

unum um útfall sjáfar og um fjörur, byggja voggarba og veita

af ánum; en háfa og kistur hafa menn ekki haft til veibanna.

Um þá menn, sem nefndir eru í máldaga þessum , má geta

þess, ab þormóbr Svartsson mun ab líkindum vera sá þor-
mdbr á Gufunesi, fabir Svarts, sem nefndr er í sögu Arna bisk-

ups kap. 1
, og var í nokkrum tengdum vib biskup ,

svo sem

sjá má af þessari ættartöflu :

Gu(5mundr gris Svartr Hamra-Finnr
á "þíngvöllum

f 1210 ^Sol-
veig Jónsdóttir

Loptssonar.

í>(5ra Þorlákr

Gizur

jarl.

Arni bisk. Ásbjörg-
Þorláksson

f. 1237

-{•
1298.

Loptr

I

Helgi

Gubi Björn

Loptr Bjarni Magnús Arni biskup
prestr prestr Helgason

t 1320.

^óra
Pormóí&r á

Gufunesi.

Svartr.

Finnr í

Selvogi

i) litr, 6. V. skinnb., er þad" ritvilla fyrir ord^iiTsem eptir kemr (bií^r).

a) á liklega a& vera ver(6leika, nema pa(T sé sama og vernd.
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Amiar mabr, sá sem nefndr er í máldaganum, er Styrmir,
og er þess ábr getib, ab sá er Styrmir prestr Kárason hinn fr<5í)i.

Aí þeim orbatiltækjum ,
sem hér standa, sýnist mega rába, ab

Styrmir hafi sjálfr samib máldagann. þab er aubsætt af sögu
Finns biskups (Hist. Eccles. Island, Iv, 83), ab hann hefir ekki

tekib eptir máldaga þessum, þar sem hann segir frá hinni elztu

sögu Vibeyjar klaustrs.

Um timatahb ber máldaginn Ijósan vott, þar sem sagt er

ab hann sé ritinn ^^hinn fyrsta vetr í öld", því þab er aub-

sætt, ab þar getr ekki verib talab um hundrab ára Öld, heldr

um túnglöld eba sólaröld ; en nú er túnglaldar ár hib fyrsta

J235 (GylHnital 1), og því mun óefab, ab máldaginn sé saminn

á því ári. Vér höfum ábr séb
,

ab þorvaldr kanoki Gizurarson

andabist árib fyrir, og fært h'kur til ab hann muni hafa haft for-

ráb klaustrsins um sína daga, en eptir andlát hans hefir klaustrib

verib forrábalaust
, og munu þá þeir Magnús biskup og Snorri

Sturluson hafa rábib Styrmi prest þángab ,
hefir hann þá rábib

fyrir Vibeyjar klaustri sem prior þaban af og þartil hann and-

abist (1245), en biskupinn í Skálholti hefir ab nafninu til verib

ábóti klaustrsins.

Staðr j Viðey oc kirkian j Lavgarnesi eigv elliða ar halfar

at veiðe alire. skvlv þeir oc at helminge allt til fa. þa er gert

er j ar. oc þa er af erv veittar oc hafa at helminge íiska þa
er veiðast. við þa aðra er j eigv.

Tiv verða optast drattarfiorvr a hverri rvmhelgri vikv. oc er

þeim sva skipt. at þormoðr Svarts son a ij fjörvr oskerðar oc baðar

ar. en
[afj þeim viij. er þa erv eptir. þa' a staðrinn oc Lavgar-

nes kirkia halfar. oc þo framarr. at þav eiga iij
hlvti veiðar j

hinni eystri a. Vikr menn eiga v fjörvr. en Ness menn iij

at helminge j hinni vestri a. en fiorðvng j hinni eystri.

Sva er fyrir mælt of drattvna. at þeir er siðastir erv j

drattvm skvlv hefia drattv annat svmar eptir. en þeir er fyrstir

erv. verða- annat svmar j miðivm drattvm. skvlv hefia sitt svmar

hverir draltv. Gvfnesingar oc Vikr menn oc Nes menn. skvlv

Vikr menn draga eptir Gvfnesinga hond. en Nes menn eptir

Vikr manna hond. Eigi skolv þeir. er aðr hafa fiorvr att. Iengr=^

draga ar vpp en þangat til sior brestr. þa er fiorvr skiptaz

at helgvm. skal af draga fiorv ef neti kemr j vaggarð aðr hei-

i; 1)0, hdr. 2) virba, hdr. ») lengn, hdr., viriTist hafaveriú-

óskýrt í frumritinu.
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lagt se. eða sœr brestr ef meðaldagar erv. f>riar skvlv fiorvr

liggia of* alla nonlielga daga. en tvær of alla aðra.

En þa er sia maldage var ritinn. þa attv vikr menn at

hefia drattv. oc var þat hinn fyrsta vetr j olld. þat svmar

er Styrmir tok við forraðvm j viðey.

131. 11. Mai 1237. í Viterbo.

(jREGOiuus páfi hinn níundi bannar Sigurði erkibiskupi í Niðar-

ósi að láta hafa annað brauð og vín til útdeilíngar í sakra-

mentinu, en brauð úr sáðkorni og vín úr vínberjum.

Sigurbr sem kallabr var tapsi (eba tavsi), h'klega af því hann
hefir verib fljótmæltr eí>a þótt ílýta sér einhverntíma í embættis-

gjörb, var kosinn erkibiskup ab Nibarósi 1230 og settist ab stóli

1232, en andabist 6. Marts 1252. Á bréfi þessu sem hér fylgir

má sjá ,
ab hann hefir ritab páfanum , ab sumstabar í hans erki-

biskupsdæmi væri h'tib um korn
, og vín væri varla eba. ekki ab

fá; spyr hann því, hvort ekki sé leyfilegt ab búa til oblátur ár

hverju því sem til fáist, til að útdeila í sakramentinu, og ab hafa

öl eba annan drykk í stab víns. En páfinn svarar þessu í bréfi, ab

þetta megi hvorugt vib gángast, því at braubib eigi aíi vera úr

sábkorni gjört og vínib af vínberjum ,
en vel megi veita braubiÖ

eptir einfalda blessun, eins og tíbkist á stöku stöbum.

Bréf þetta ákvebr ekki, hvort þab sé ísland, sem erkibiskup
hefir haft fyrir augum í bréfi sínu

,
en þó gæti þab mebfram

verib svo, því þess er getib, ab þar hafi verib vínekla og kent ráb

til ab bæta úr henni. Sverrir Noregs konúngr er borinn fyrir

því, ab hann hafi sagt fyrir, hversu vín skyldi gjöra af krækiberj-

um, og Jón Grænlendínga biskup er sagt hafi lært af honum og
kent þá abferb PáH biskupi , þegar hann kom til íslands 1203,
svo ab Eirekr á Snorrastöbum hafi búib til vín á því sama sumri,

og hafi orbib vel, en árib eptir hafi varla verib ber ab fá (Páls
bisk. s. kap. 9: Bisk. s. i, 135). þess er einnig getib í

annálum, ab þetta sama ár (1203) hafi berjavín verib fyrst gjört
á íslandi. Af þessu má rába, ab vínskortr hafi verib ekki mjög
sjaldgæfr um þessar mundir bæbi í Noregi og á íslandi

, og
svo er eins síban getib um vínskort svo mikinn

,
ab saungr hafi

lagzt nibr (Annál. 1326, 1350; sbr. Safn til s. ísl. I, 3 athgr.),
hefir þá verib ymsra bragba leitab til ab bæta úr því. Seinast

er þab leyft, ab blanda vínib meb vatni til ab drýgja þab, eins-

og sibr er í hinum kathólsku löndum (kans. bréf 26. JuU 1808 :

Lagas. handa ísl. VII, 203—204).
þetta bréf er tekib hér eptir fornbréfasafni Norbmanna

i) ok, Iiandr.

Dipl. IsL I. B. 33
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(^Diplomatar. Norvegicum l,
Nr. 16, bls. 14), en þar er þab tekib

eptir afskript frá Marini skjalaverbi af bréfabókum páfanna í

Vatikan-safninu í Rómaborg (Gregor. IX. ann. XI. ep. 70),
sbr. Raynaldi Annall. Ecclesiast. við ar 1237, § 62.

Gregorius episcopus, servus servorum Dei . . .

[Sigurdo archiepiscopo] Nidrosiensi ....
Tue fraternitati querenti ,

an deficienti in quibusdam

ecclesiis suffraganeorum tuorum eucharistia propter frumenti

penuriam simplex oblata undecumque confecta populo, ut sub

quadam decipiatur pietatis specie ,
ac cerevisia vel potus alius

loco vini, cum vix aut nunquam vinum reperiatur in illis parti-

bus, sint tradenda, taliter respondemus , quod neutrum est pe-

nitus faciendum, cum in huius modi sacramento visibilis panis

de frumento et vini de uvis debeat esse forma in verbo crea-

toris per sacerdotis ministerium consecrata, quod veritatem

carnis et sanguinis non est dubium continere
, quamquam dari

possit populo panis simpliciter benedictus, prout in quibusdam

partibus fieri consuevit.

Datum Viterbii v. Idus Maii
, pontificatus nostri anno

undecimo.

132. 11. Mai 1237. i Viterbo.

UREGORIUS páfi hinn níundi skipar Sigurði erkibiskupi í Niðar-

ósi að taka embætti af Guðmundi biskupi á Hólum, og af nokkr-

um prestum, ef svo reyndist, að hann hefði vígt þá óreglulega.

A þessu bréfi má
sjá, aí) Sigurbr erkibiskup í Nibarósi hefir

ritab til páfans, ab Gufemundr biskup væri orbinn blindr, og hefbi

vígt andlegrar stéttar menn á þann hátt, aí) hann hefbi lagt hendr

yfir þann, sem vígja skyldi, en látib djákna lesa fyrir síg vígslu-

orbin, sem hann átti sjálfr ab segja; og þetta áh'tr páfinn svo

mikla yfirsjón, ab hann skipar ab taka embætti bæbi af biskup-
inum og þeim sem sé vígbir á þenna hátt, þartil páfinn sjálfr

skipi fyrir hversu fara skuh.

Eptir því sem segir í sögu Gubmundar biskups og Sturlúngu,

þá var Gubmundr biskup ekki bókskygn 1234, þegar hann fór

frá Höfba
,

en þó ekki bhndr meb öllu fyr en seinasta vetrinn

sem hann hfbi. A þessum árum voru hjá honum tveir klerkar,

J>orkell og Helgi, og þessir voru hjá honum þegar hann andab-
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ist (f 16. Marts 1237) ; þab er a& vísu hvergi sagt ,
at þeir

hafi verife djáknar ,
en þa& er af öllu h'klegt aí) svo hafi verife,

og afe hann hafi notaí) hjálp þeirra á þenna hátt, sem í bréfmu

stendr, annabhvort mefean hann var í Höfða, eba eptir aí) hann
kom ab Hólum, þegar hann var hættr ab sjá á bók. Má þó þykja

undarlegt, aí) slíkr klerkr, sem menn mætti hugsa ab GuÖmundr
hafi veri?)

,
skildi ekki kunna utanab alla biskupsþjónustu vib

prestavígslu. Su sök, sem hér er gefm biskupi, er h'klega önnur

en sú, sem erkibiskup hefir haft 1232, þegar hann tók af honum

embætti, eptir því sem annálar og sögurnar segja; en þab er af

mörgu aubrábib, ab Gubmundr hefir farib eins fram eptir sínum

eigin gebþótta í mörgum kirkjusibum ,
eins og í Ölki öbru

,
svo

ab ekki muni hafa verib örbugt ab finna honum sakir fyrir af-

brigbi af hinum fyrisettu reglum kirkjunnar. Gubmundr biskup
var andabr ábr en þetta bréf kom út til Islands, enda ábr en

þab var ritab
, og vér höfum engar fregnir um

,
hversu farib

hefir um presta þá ,
sem hann er hér sakabr um ab hafa vígt

eptir raungum reglum, þó gæti verib, ab sagan um sonu Skarbs-

Snorra, Narfa og Bárb
, og um vígshir þeirra, sem getib er um

í Gubmundar biskups sögu ab hafi verib gjörvar „eigi at fullum

lögum" (Gubm. s. vibb. kap. 26 : Bisk. s.
i, 596—597), standi

í sambandi vib þab, sem hann er hér ásakabr fyrir.

Bréf þetta er prentab hér
,

eins og hib næst fyrirfaranda,

eptir Diplomat. Norveg. I,
Nr. 17, bls. 14 eptir afskript frá Ma-

rini (Gregor. IX ann. XI. ep. 73)*

Gregorius episcopus, servus servorum Dei . . .

[Sigurdo] archiepiscopo Nidrosiensi ....

Qvia, sicut ex parte luá fuit propositum coram nobis
,
ve-

nerabilis frater noster [Gudmundus] Holensis episcopus, suífra-

ganeus tuus
, privatus penitus lumine oculorum clericos ad or-

dines sacros promovit, ipso manum imponente ,
ac diacono le-

gente verba
, que idem in oratione facienda dicere tenebatur,

mandamus, quatinus, si est ita, dictum episcopum a pontificalis

officii et dictos clericos ab ordinum sic receptorum executione

suspendas usque ad nostre beneplacitum vokmtatis.

Datum Viterbii v. idus Maji, anno undecimo.

133. 11. Mai 1237. i Viterbo.

UKEGOiuus páfi hinn níundi skipar Sigurði erkibiskupi í Niðar-

ósi að leggja fast að Guðmundi biskupi á Hólum. að sleppa
33-
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embætti sídu, og ef hann vili ekk'i víkja frá
, þá að setja lion-

um góðan og greindan mann til styrktar.

Guíimundr biskup Arason var?) ekki einúngis opt fyrir hrakn-

íngum af umdæmi sínu, heldr vof?)i optar en einusinni yfir, ab

hann yrbi settr af embætti af yfirboburum sínum. I utanferb

sinni 1222 var hann kominn í bezta gengi hjá Guttormi erki-

biskupi , þegar kærubréf kom frá mótstöbumönnum hans ^jne'b

þrimtigum sakargipta" (Gubm. saga í Bisk. sög. ll, 120), og
voru sumar þeirra svo þúngar, ab erkibiskup þóttist ekki geta

leyft honum at halda embætti
,
nema hann fengi leyfi til þess

frá páfanum. Gubmundr biskup sendi þá til Rdms prest sinn,

Ketil ab nafni, sem h'klega hefir verib Ketill prestr Ingjaldsson,
er opt verbr getií), og var fabir þorkels, þess sem var hjá bisk-

upi á seinustu árum hans. Prestr fékk þann úrskurb í páfabréfi :

j^ef
hann vill víkja, þá víki hann" (^si vult cedere^ cedatj ^ og

hefir biskup tekib þetta sem sigr fyrir sig, ab hann ætti

frjálst ab halda stóli sínum ef hann vildi, og hann var ekki sa,

sem dytti í hug ab leggja niðr embætti sitt meban annars væri

kostr. Vib þenna úrskurb fór hann út til íslands 1226, og lenti

þájafnskjótt aptr í sama þrasinu og fyr, þángab til hann gat ekki

verib lengr heima ab Hólum. pá var hann enn sagbr af em-
bætti í annab sinn af Sigurbi erkibiskupi 1232

, og kom hann

þá ekki heim á stól sinn í tvö ár, en hélzt vib norbr í Eyjafirbi,

hjá Brandi á Höfba, sem fyr er getib. þá kom hann þó enn

heim ab Hóhmi 1234, og hafbist þar vib, hefir þá erkibiskup ritab

til páfans bæbi sérílagi um afglöpun hans í vígslum, sem getib er

í bréfmu næsta á undan, og yfirhöfub um þab, ab hann væri ekki

mabr til ab hafa embættib á hendi
,

en vildi ekki sleppa því og
ekki taka sér abstobarmann, enda vitum vér og, ab Kygri-Björn,
sem kosinn var til biskups eptir hann

,
var í óvild vib hann

, og
svo var um flesta helztu presta fyrir norban.

Páíinn svarar því, ab þab megi ekki vib gángast, ab heilög

Hólakirkja skuU hafa lengi svip hjónabandsins einan, og þó um
leib allan þúnga ekkjudómsins , þegar biskupinn sé svo hrör-

legr, skuh því erkibiskup áminna hann fastara, ab víkja frá bisk-

upsdóminum , og ef hann ekki viH
, þá skuH erkibiskup setja

honum góban og gætinn mann til styrktarmanns (^coadjutorj.
Vér gátum þess ábr, ab Gubmundr biskup var andabr ábr en

þetta bréf var skrifab og hib fyrirfaranda, og er þeirra alls ekki

getib í sögum hans.

Bréfib er prentab hér, eins og tvö hin næstu á undan, eptir

Diplom. Norveg. I, Nr. 18, bls. 15, eptir afskript frá Marini

skjalaverbi af bréfabókum páfanna í Róm (Gregor. IX. ann. XI.

epist. 74); sbr. Raynald. Annall. Ecclesiast. vib ár 1237, §67.
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Gregorius episcopus, servus servorum Deí . . .

[Sigurdo] archiepiscopo Nidrosiensi ....
Porrecta nobis tua petitio continebat, quod venerabilis frater

noster [Gudmundus] Holensis episcopus suíFragancus tuus non

considerato prudenter, quod tanto periculosior est episcopatus re-

tentio cum quatinus sollicitudini non sufficit pastorali, quanto ef-

ficacius per experientiam sue insufficientie didicit onera presu-

latus, cum privatus omnino lumine oculorum non possit pontificale

officium exercere, nichilominus Holensem ecclesiam sub inuti-

lis sponsi nomine detinet occupatam, propter quod eadem

ecciesia grave in spiritualibus et temporalibus patitur detri-

mentum, et commissi populi sibi, cum non sit qui panem sacre

scripture frangat esurienti, sunt variis erroribus involuti.

Ne igitur sub umbra matrimonii diu portet viduitatis onera

ecclesia memorata
,
cum sit providendum non tam prelatis in

ecclesiis quam ecclesiis in prelatis, mandamus quatinus, si pre-

missis veritas suffragatur, eumdem raoneas attentius et inducas,

ut anime sue saUiti providere consulens cedat episcopatui, cui

iam videtur utilitate cessisse. Quod si cedere forte noluerit,

non obstante frivole appellationis obiectu, eidem aliquem virum

circumspectum et providum coadjutorem studeas deputare.

Contradictores ....
Datum Viterbii v. id. Maii, anno undecimo.

134. 16. Mai 1237. i Viterbo.

UKEGORius páfi hinn níundi slíipar Sigurði erkibislíupi að sjá

um, að prestar í Niðaróss erkibiskupsdæmi kvongist ekki
,
eins

og þeir höfðu gjört þángað til eptir fyrirbornu leyfi frá Niku-

lási kardinála af Albano; skyldi biskup leggja við kirkjunnar

hegníng þeim sem ekki vildi hlýðnast.

Vér sjáum á bréfi þessii, aÖ Sigurbr erkibiskup hefir ritaí>

til páfaiis, ab prestar í Nibaróss biskupsdæmi, og eigi síbr í öllu

erkibiskupsdæminu, héldi enn þeim vana a?) kvongast , og þegar
hann hefí)i ávítab þá og bannab sh'k hjónabönd, þá hefbi mar^ir
afsakab sig og borií) fyrir sig leyfi Hadrians páfa, sem var í Noregi
1154 meban hann var kardínáh af Albano (sjáNr. 35 ab framan),
en þó hefbi þeir ekki getab sýnt neitt bréf hans fyrir sh'ku leyfi.

þessvegna skipar páfinn erkibiskupinum ab uppræta slíkan ósib, og
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snúa kirkjunnar hegníng á hendr þeim, ef nokkrir vœri, sem ekki

vildi hlýbnast. Bréf þetta mun eigi sí&r hafa átt vib á fslandi en

í Noregi, því prestar voru þar án efa lengi fastir \ih þann vana, sem

til skamms tíma hafbi þar tíbkazt, ah vera eigingiptir og halda fram

börnum sínum til arfs, einsog menn af veraldlegri stétt. Laungu
síí)ar en þetta var (1264) er sagt frá ágreiníngi milli Gizurar jarls

og Arna prests J^orlákssonar, sem síban varb biskup, útafhjdna-
bandi djakna nokkurs, og er þá sagt, ab bæbi Heinrekr biskup og
Brandr biskup Jónsson á Hólum hafi bannab hjónabönd öllum þeim
sem vígslur hefbi, en Gizur jarl bar fyrir sig ^/ornan landssib og

sjálfs síns dæmi og margra annara manna*' (Árna bisk. saga

kap. 4), ab djáknar og hinir lægri vígslumenn mætti kvongast;
má þar af sjá, ab þessi lög kirkjunnar gegn kvonfaungum presta
muni hafa fyrst vib gengizt ab fullu á tímum x4rna biskups þor-
lákssonar og Jörundar biskups.

Bréf þetta er hér prentab, eins og þrjú hin næstu undan-

farandi, eptir Dipl. Norveg. I, Nr. 19, bls. 15— 16, en þab er

þar tekib eptir afskript frá Marini skjalaverbi eptir bréfabókum

páfanna í Róm (Gregor. IX. ann. XI. epist. 77) ; sbr. Raynald.
AnnalL Ecclesiast. vib ár 1237, § 67.

Gregorius episcopus servus servorum Dei . . .

[Sigurdo] archiepiscopo Nidrosiensi

Sicut ex parte tua fuit propositum coram nobis tam

in diocesi quam provincia Nidrosiensi abusus detestande con-

suetudinis inolevitj quod videlicet sacerdotes inibi existentes

matrimonia contrahunt et utuntur tanquam laici sic contractis.

Et licet tu iuxta officii' tui debitum id curaveris artius in-

hibere, multi tamen pretendentes excusationes frivolas in pec-

catis, scilicet quod felicis recordationis Hadrianus Papa pre-

decessor noster, tunc episcopus Albanensis, dum in parti-

bus illis legationis officio fungeretur, hoc fieri permisisset, quam-

quam super hoc nuUum ipsius documentum ostendant, perire

potius ehgunt quam parere, longam super hoc nichilominus

consuetudinem allegando. Cum igitur diuturnitas temporis pec-

catum non minuat, sed augmentet, mandamus quatinus ,
si est

ita, abusum huiusmodi studeas extirpare, et in rebelles, si qui

fuerint, censuram ecclesiasticam exercere.

Datum Viterbii XYIÍ. Kal. Junii, anno undecimo.
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135. [1238]. í Gufudal.

Máldagi Gufudals kirkju ,
sem bróðir Brandr Jónsson setti,

officialis í Skálliolts biskupsdæmi.

Máldaga þenna, sem hér fylgir, hefir Arni Magnússon fundib

ritaban á au?)ri blabsíbu aptan í gömlum grallara á skinni
,
sem

Gnfudals kirkja átti» Aptan vií> máldagann er þetta skrifab :

ji|)ad medkennunz eg Jon prestur þorleifsson ad eg hefi latid

skrifa þenna maldaga sem hier fyri ofan skrifadur stendur

eptter gamHri sallttara Bok
j gufudal : huer adur greindur mal-

dægi hefur skrifadur verid j tyd Biskup Brandz en nu ca ny
skrifadur þann 3. dag apriles manadar og anno 1578".

Af þessu má sjá, aí) máldaginn muni hafa verib ritabr í saUara-

bók kirkjunnar þegar á þrettándu öld, og hafi geymzt me& því
móti

, þartil á sextándu öld
,

ah sira Jón þorleifsson ,
sem varÖ

prestr i Gufudal 1564, hefir látib skrifii hann upp á ný. þegar
mabr ber saman máldaga þenna vib abra máldaga Gufudals kirkju,
má og sjá, ab hann er miklu eldri en hinir. Eigi ab sífer getr
hann þó ekki verib óbreytt frumrit, því sá Brandr biskup, sem
hér er nefndr, getr ekki verib annar en Brandr Jónsson, sem var

biskup á Hólum, en eptir hann getr ekki máldaginn verib á þann
hátt, ab hann sé saminn meban Brandr var biskup á Hólum, því
á þeim tíma var Sigvarbr biskup í Skálholti, og er eliki þess getib,
ab hann hafi á þeim árum fengib Brandi biskupi umbob sitt, eba

ab honum hafi verib settr neinn til hjálpar í biskupsdæmi sinu

um þann tíma, eba fyr en 1267 (Arna bisk. s. kap. 4 : Bisk. s.

I, 683). Máldaginn hlýtr því ab vera eldri, og má finna honum
stab þegar rakin er æfi Brands biskups.

Brandr Jónsson var sonr Jóns Sigmundarsonar á Svína-

felii og seinni konu hans, Halldóru Arnórsdóttur, systur Kolbeins

kaldaljóss frá Stab í Reyninesi (Stabar-Kolbeins), en móbir Hall-

dóru og Kolbeins var Gubrún, dóttir Brands biskups Sæmundar-
sonar á Hólum. Kolbeinn kaldaljós átti Margrétu, dóttur Sæmundar
Jónssonar í Odda

, og var þeirra son Brandr Kolbeinsson
,

sem
féll í Haugsnes bardaga 1246. Brandr Jónsson var svo merkr

klerkr, ab eptir andlát Magnús biskups Gizurarsonar í Skálholti,

og þegar Magnús biskupsefni Gubmundarson var utan farinn, var

honum fengib biskups umbob í Skálholts biskupsdæmi 1238, og hélt

hann því þab ár, og þartil Sigvarbr biskup kom út árib eptir (ísl.

Annálar). — þegar Sigvarbr biskup kom út var Brandr þessvegna
orbinn mebal helztu klerka í Skálholts biskupsdæmi, og var vígbr
til ábóta í þykkvabæ í Álptaveri 1247. Hann var þá einn hinn

mesti lærdómsmabr á íslandi
, og hafbi almenníngs álit og al-

menníngs lof, bæbi fyrir lærdóm sinn og mannkosti. Plann

kendi þá ymsum úngum mönnum
, og voru þeir helztir af læri-

sveinum hans : Jörundr þorsteinsson ,
sem varb biskup á Hól-

um
, Árni þorláksson ,

sem varb biskup i Skálholti
, og Runólfr
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Sigmundarson ,
sem varb ábóti í Veri og var ávallt önnur hönd

Arna biskups og officialis hans og eptir hann andaban. þab
er sagt, aÖ Arni gjörbist klerkr hjá Brandi í þykkvabæ , „því
hann sá þenna mann mikinn atgervismann í hagleik ok riti, ok

hvassan í skilníngi til bóknáms, svá at um þann hlut var hann

formentr flestum mönnum at jöfnu námi" (Arna bisk. s. kap.
2: Bisk. s. l, 681), og þegar hann var vígbr til ábóta er hann

kallabr ,,ágætr höfðíngi ,
klerkr góbr, vitr ok vinsæll

,
ríkr ok

góbgjarn", og sagt ,
ab hann hafi einnig haft ,jmannheill mikla''

(Sturl. 7, 47 : lil, 96). Um lærdðm hans votta enn rit þau, sem

til eru eptir hann, svosem er einkum Alexandrs saga, sem hann

íslenzkabi fyrir Magnús son Hákonar konúngs : mun hann hafa

gjört þab í þykkvabæ eba í Skálholti
, því Magnús konúngsson,

sem var fæddr 1238, hefir varla fyr farib ab girnast latínuþýb-

íngar. þegar Sigvarbr biskup fór utan 1250 var Brandr ábóti

officialis, og mun hafa verib þab þartil 1254, ab biskup kom út

aptr; er þess getib 1252, þá er Heinrekr Hólabiskup kom út,

ab Brandr tók í móti honum, og er sagt ab hann væri þá^jfyrir

öllum kennimönnum um alla sýski Sigvarbar biskups" (Sturl. 7,

61: III, 119), má reyndar skilja þab svo
,
sem hann hafi verib

ypparstr allra kennimanna í Skálholts biskupsdæmi, en hitt mun

þó víst, ab hann hafi verib officialis og því til styrktar er, ab

vetrinn og vorib 1253 var hann í Skálholti og vestr í Borgar-
firbi (Sturl. 8, 16—19:

lll,
161— 168), mundi hann ekki hafa

lángvistum dvalib þar, ef hann hefbi eigi haft á hendi forstöbu

biskupsdæmisins. Heinrekr biskup á Hólum fór utan fyrir fullt

og allt 1256 og kom ekki út síban, en eptir andlát hans 1260

sýnist sem allir hafi verib samdóma uni ab kjósa Brand ábóta

til biskups , því auk þess sem hann var afbragb annara manna
ab lærdómi og mannvirbíngum , þá var hann í vináttu eins vib

konúng og konúngsflokkinn á Islandi einsog vib biskupana. Hann
fór því utan 1262, var vígbr um vetrinn til biskups ab Hólum,

og kom út um vorib eptir (1263), en hann var ekki biskup lengr

en rúmlega árib, því hann andabist 1264 um sumarib. þab sama

ár var vígbr einn af lærisveinum hans, Rundlfr Sigmundarson, til

ábóta í þykkvabæ næst eptir hann. Annar lærisveinn hans, Jör-

undr þorsteinsson ,
varb næst honum biskup á Hólum

, og hefir

hann haldib allra manna lengst biskupsdæmi ú Islandi
,
annar en

Gubbrandr biskup, því hann var biskup á Hólum 46 ár, og rébi

einn öllu í Hóla biskupsdæmi um sma daga, mest fyrir kænsku

sakir. {>ribi lærisveinn Brands biskups og klerkr hans, Arni

{jorláksson, varb skömmu síbar biskup í Skálholti. AUir þessir

lærisveinar Brands voru samhentir í ab auka vald biskupa og

klerka, og meb þeirra framkvæmd má segja ab klerkavaldib

hafi fest fullkomnar og fastar rætr, og yfirgnæft hib veraldlega
vald á Islandi. þegar Brandr biskup var ábóti í þykkvabæ, eba

fyr, átti hann son sem þorsteinn hét, hann var á KálfafeUi á Síbu

og kallabr ábótason (Arna bisk. s. kap. 2: Bisk. s. i, 680).
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. þegar vér nú lítum yfir æfi Brands biskups, fmnum vér ein-

úngis tvö tímabil, sem hann hefir haft biskups umbob í Skálholts

biskupsdæmi: fyrst 1238 og síban frá 1250 til 1254. Fráþess-
um árum ætti því máldaginn ab vera

,
en þareb Brandr er hér

kallabr biskup , þá hlýtr upphafinu ab vera breytt eptir 1264,
en þó ekki heldr laungu síbar, því efni máldagans sýnir, ab hann

muni ab öllu efni til óbreyttr vera. Er hann því hér settr á

1238, ab hann getr verib þá saminn, en ekki fyr.

þegar vér berum saman máldaga þenna vib hina síbari mál-

daga Gufudals kirkju, þá finnum vér hér taldar uppctuttugu jarbir,
sem kirkjan hefir tíund af, en í hinum síbari máldögum er þess

getib einúngis, ab þángab h'ggi tuttugu jarbir, en nöfn þeirra eigi

nefnd. þab vottar, ab þessi máldaginn er sá, sem hinir byggjast á.

Nöfn bæjanna, sem hér eru tahn, eru öU aubþekkt enn, og
eru bæirnir alhr í Gufudals hrepp og Múla hrepp. {)ó ber á

milli um þá bæi, sem nú eru í Gufudals sókn, og eptir máldag-
anum eiga ab gjalda tíundir til kirkjunnar. Nú eru í sókninni

eptir Jarbatah Johnsens (bls. 177. 188) tuttugu og þrír bæir, og
er þar í tahnn stabrinn sjálfr og hjáleigan Hofstabir, sem hér

er ekki nefnt, af því þar af hafa engar tíundir goldizt. þeir bæir,
sem hér eru taldar tíundir af, en nú eru ekki í Gufudals sókn,
eru Illugastabir og Skálmar^örbr, en aptr á móti eru nú í sókn-

inni nefndir þrír bæir, sem hér eru ekki nefndir í máldaganum,
sem eru Gröf, Fjarbarhorn og Seljaland. Ef ab Skálmarfjörbr er

ekki sami bær og Skálmardalr nú
, þá er þab gömul eybijörb.

Gröf hefir haft heima tíund, því þar hefir þá verib komib bæn-

hús; Fjarbarhorn hefir líklega þá ekki verib jörb sér, og Selja-
land er hjáleiga frá Klett. Ab bæjanöfnum til er engin breyt-

íng, nema efSkálmarfjörbr skyldi vera sama og Skálmar-

dalr, og ab Galtargjá er nú köllub Galtará. Um örnefnin er

þess getanda, ab þab sem hér er kallab Mallgil, er í hinum síbari

máldögum öllum nefnt Mjallgil og mun þab vera réttara;
Geithúslækr er í öllum hinum síbari máldögum kallabr Geit-

húsgil. Engar jarbir eru hér eignabar kirkjunni, og er þab enn

stabfestíng uppá þab, hversu forn máldaginn er
;
sama er ab segja

um ítök þau, sem kirkjunni eru eignub, svo sem er akrgerbi, er

sýnir ab þá hafi verib þar kornyrkja nokkur; örnefnib Geithús-
lækr sýnir, ab geitfé hafi ab íbrnu verib þar haft

; sömuleibis eru

mjólkrtollrog skæbatollr merkilegir. Tíundir þær, sem kirkj-
unni eru hér tillagbar, eru eiginlega fátækra-tíundir; hefir þetta gjald
haldizt svo lengi, ab ákvörbun um þab er í kansellí-bréfi 11. Juli 1789

(Lagasafn handa íslandi v, 646—47), svo þab helztlíklega enn í dag.

Máldagi þessi er hér prentabr eptir þremr pappírs handrit-

um í bréfasafni Arna Magnússonar : a) afskript Arna Magnús-
sonar sjálfs ,

sem hann hefir tekib „Ex originali (ut puto) in-

scripto paginæ gradualis membranei pertinenti ad ecclesiam Gufu-

daP'; er sú afskript eptir frumskrá sira Jóns þorleifssonar frá

1578, sem fyr var getib;
—

b) afskript eptir hinni sömu skrá,
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sem Arni Magnússon hefir látife gjöra ,
er hún rituí) í Skálholti

27. dag Aprilis 1707 og stabfest meí) nöfnura og innsiglum fjögra

manna, sem voru: Magnús Markússon (skólameistari) , Arngrímr

Bjarnason 5
Snorri Jónsson og þórbr þórbarson; — c) afskript

nokkru eldri, frá 17du öld, en þó samhljóba, óstafefest, sem Árni

hefir fengib 1710 frá Helgu Eggertsdóttur á Múla í Kollafirbi;

þar er getib nokkurs þess ,
sem Wilchins máldagi hefir framar

en þessi, og bætt vib öbrum máldaga miklu ýngra.
— Stafsetn-

íngin á þessari máldagaskrá er bersýnilega frá sextándu öld, og
hefir sira Jón þorleifsson ekki skeytt um ab fylgja hinni fornu

stafsetníngu, þegar hann ritabi skrána upp; er henni einnig hér

haldib, eptir því sem afskriptirnar hafa.

Jtem er þetta maldagi^ i Gufudal ad Brandur biskup wigdi

wnder^ suo wítt takmark ad tyunder liggia þar til.

fra Jlkigastaudum. vr skalmar firdi.

fra quindis firdi. kirkiu boli. Bæ. kiett. mula.

kalfa dal. eyri. gallttargia. klaufa staudum. skala nesí.

vr gufudal fremra. af breciiu. grou nesi.

midhus[um]. Diupa dal. Barme.

Hallsteinsnesi. af hiolluin,

Jtem ca kirkian j gufudal suo morg jtauk sem hier seigir.

Akurgerdi wnder skalanes hraune.

Skog allan cci meianesi : j mille gatna :

Beit j
Alltta dalz mula: og iambhaga vr vatne nedra.

og skog med watne enu nedra. og hris aull j mille miall-

gils-^: og geithus iækiar:

vetur beit nautum j Brecku land: suo og vorbeit ofan j

Brecku land:

Raptuidar haugg j Diupadals skog.

Suo og ca kirkian j gufudal mallz miolk af huerium Bæ. j

þessu adur greindu takmarki : vm Peturs messu tijma:

og skiædi af Bæ [j þessu"* aullu takmarki alnar laung.

Suo og ca kirkian alla þa tyvnd sem minne er en eyris tyund.

') slafirnir ald ólœsilegir í skránni. 2) \vn ólœsilegt.

3) þannig c og allir hinir sí&ari máldagar Gufudals kirkju, en a. og h

hafa mallgil, og mun þaíy hafa sta<fi<T i skránni en vera ritvilla.

4) frá [ ólæsilegt i skránni.



1241. UM RITA-BJÖRN ÁBÓTA.
.

523

136. 20. April 1241. i Lateran.

UREGORius páfi hinn níundi gefr umboð ábótanum í Tötru,

Birni ábóta í Niðarhólmi og Priori prédikarabræðra í Niðarósi,

að fá skýrslur viðvíkjandi helgi Eysteins erkibiskups.

þetta páfabréf kemr reyndar ekki ab efninu íslandi vib, þó
ah Eysteinn erkibiskup væri af íslenzkri ætt, sem fyr er talib

(bls. 224); en af því ab Björn ábóti í Hólmi, einn af þeim sem

bréfib er skrifab til, var íslenzkr maí)r, og ekki ómerkilegr á

sinni tí&, þá munum vér rekja sögu hans í stuttu máli
,
einkum

þareb sum atribi í henni hafa veriÖ ókunnug hjá oss ábr (sbr.

Lange. De norske Klostres Historie. önnur útg. 1856. bls.

203—206; Keyser. Den norske Kirkes Historie under Katholi-

cismen r, 370; Munch. Det norske Folks Historie iv, 982;
V, 12—16).

Vér skulum fyrst geta þess, ab klaustrib í Tötru var á ey
einni lítilH í þrándheimi, skammt fyrir norban Ni&arós, var þab
stofnab 1207 og helgab Maríu gufes móbur CMonasterium sanctœ

Mariœ de Tuta insula'). þab var grámúnka klaustr, af reglu
Cisterciensium eba hins helga Bernhards. — Klaustrií) í Nibar-

hólmi stób á hólmanum í ánni Nib
,

rétt hjá Nibarósi
; þab var

svartmúnkaklaustr af Benedikts reglu (eins og t. d. þíngeyra
klaustr á Islandi), og var ab sögn hib elzta klaustr í Noregi

(sbr. bls. 483 hér ab framan). í því klaustri var Magnús blindi

Noregs konúngr tvö ár (Snorri s. Magn. blinda kap. 12; s. af

Sigurbi, ínga og Eysteini kap. 2). Abr en klaustrib var sett í

Nibarhólmi var þar gálgi, og þar grýttu Norbmenn höfub Hákonar

jarls (Snorri. Ólafs s. Tryggvas. kap. 56), en eptir sibaskiptin,

þegar klaustrib var nibr Íagt ,
var þar kastah

,
sem kallabr var

Múnkhólmr
, og voru þángab íluttir ríkisfángar , og þar sat

hinn nafnfrægi Griífenfeldt 18 ár í íangelsi í tíb Kristjáns fimta

(1681— 1699). — Klaustr Prédikarabræbra í Nibarósi var stofnab

1220 af dönskum múnk
,
sem Salomon hét og haft)i verib meb

Dominikus sjálfum, höfundi Prédikarareghi , og var líklega hib

elzta Prédikara klaustr á Norbrlöndum.

Björn ábóti í Nibarhólmi var fæddr í Norbrlandi, og var í

uppvexti sínum á Hólum
, hjá Brandi biskupi Sæmundarsyni og

kallabr ^^fóstri" lians. Hann hefir verib fæddr hérumbil 1180,
því skömmu eptir dauba Brands biskups er þess getib, ab hann
væri prestr, og færi þá í þjónustu Páls biskups. þar sem
taldir eru upp í sögu Páls biskups (kap. 14: Bisk. s. l, 140)

þeir klerkar
,
sem þjónubu honum eba voru kapellánar hans, sést

einnig hvenær Björn hafi verib þar. Páll biskup kom út til stóls

síns, sem kunnugt er, um vorib 1195; sá sem talinn er ab hafi

þjónab honum var þá fyrst þorkell prestr Hallsson, ,^góbr kenni-

mabr ok rábvandr"
,
sem síban var kanoki í Veri

, og er sagt
hann hafi þjónab biskupi ^^nokkura vetr". þar eptir þjónabi
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honum Leggr prestr iim sjö vetr; síSan Björn prestr, sá sem
hér er um ab ræba; þá Brandr prestr Dálksson, og seinast KetiU

prestr Hermundarson. Nu andabist Páll biskup 1211, og getum
vér þá meb miklum líkindum getií) oss til

,
hvenær Björn hafi

komií) í þjónustu biskupsins. þar sem sagt er, aí) þorkell prestr
Hallsson hafi verií) í þjónustu biskups ^^nokkura vetr," þá hefir

hann hlotib ab vera þab í minnsta lagi þrjú ár, eba 1195—98;
Leggr prestr var þá sjö ár (sbr. bls. 497), og verfer þab

1198—1205; þá hefbi Björn átt ab koma til Skálholts, ef tveir

hinir seinustu eru þar sitt árib hvor; þá verfea í hluta Bjarnar

prests árin 1205— 1209, e&a fjÖgr ár; vér finnum einnig önnur
rök til, at) hann hafi verií) um þenna tíma í Skálholti. þar sem
Páls biskups saga nefnir hann, fer hún um hann þessum orbum :

.^sífean Ceptir Legg prest, þjónabi Páli biskupi) norblenzkr prestr,
sá er Björn hét

,
lítiU mabr vexti en þó vitr ok vel lærbr ok

fóstri Brands biskups ;
hann fór utan síí)an". Um vorib 1207

rétt eptir krossmessu (í Mai) fór Björn austr ab Skarbi á Landi

meb Herdísi, konu Páls biskups, og nokkrum af börnum biskups
til ab gæta bús þeirra í Skarbi (sbr. bls. 354 hér ab framan).

þegar þau fóru út yfir aptr, var vatnavöxtr í þjórsá, og voru

þau flutt á ferju. þeir fóru fyrstir yfir ána Björn prestr og Ketill

biskupsson, komust þeir yfir ána, en reibhestr fruarinnar týndist.
í seinustu ferbinni fóru þær á ferjuna Herdís og Halla dóttir

hennar og frændkona hennar, og drukknubu þær allar (Páls b.

s. kap. 13: Bisk. s. I, 138— 139). þetta var fjórtán nóttum

eptir krossmessu um vorib (17. Mai 1207). Eptir bardagann
í Víbinesi (8. Septbr. 1208) sendi Páll biskup jjkapellán sinn

Björn'' til Gubmundar biskups á Hókim, til þess ab vinna hann

til ab fara vægilegar fram móti óvinum sínum, en þab tjábi ekki

(Páls b. s. kap. 15: Bisk. s. l, 142), því Gubmundr biskup
virbi einkis orb hans, og þótti Páll biskup sýna sljóleik sinn vib

kirkjunnar mál og fylgi vib höfbíngjana í þessum afskiptum sín-

um af málunum. Um sumarib 1209 hefir Björn prestr farib

frá Skálholti, og vitum vér síban ekki um hann um hríb; hefir

hann þá líklega farib utan, og gengib í klaustr í Nibarhólmi.

fjegar Gubmundr biskup var utan
,
mun hann hafa endrnýjab

fornan kunníngskap , og einkum á þeim tveim árum sem biskup
var í Nibarósi (1224 —1226; sbr. bls. 425). Um vorib 1226

var hann sendr til íslands meb Gubmundi biskupi; höfbu þeir

bréf þóris erkibiskups ,
sem tóku embætti af Magnúsi biskupi í

Skálholti
, og stefndu honum utan

,
ásamt bróbur hans þorvaldi

Gizurarsyni, Sighvati Sturlusyni og Sturlu syni hans (ísl. Ann.

1226). pe'iY Gubmundr biskup og bróbir Björn komu út í Hrúta-

firbi (Sturl. 4, 44: II, 90), og er þab enda sennileg getgáta,

ab Birni muni hafa verib ætlab ab stýra Skálholts biskupsdæmi,

þegar Magnús biskup færi utan (Munch. Det norske Folks Hist.

IV, 875 sbr. bls. 425 hér ab fr.). En utanstefníng erkibiskups

var ekki hlýdt ab þessu sinni, og hann andabist hib sama haust
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(-J-
9. Oktbr. 1226), en af bróbur Birni er ekki sagt, hvort hann

hefir farií) þá utan eba nokkru síbar
,

er þó líklegt hann hafi

farib utan samsumars, því annars mundi hann án efa liafa orbib

vibribinn þras Gubmundar biskups vib höfbíngjana ,
sem hófst

aptr ab skömmu bragbi. Bróbir Björn er kallabr í einum hin-

um elzta og bezta annál vorum nRita-Björn múnkr", þar sem

getib er útkomu hans 1226, en þareb annáll þessi (Konúngs ann-

áll) er þó ekki öldúngis samtíba, þá getum vér nú ekki sagt meb
vissu hvort hann hefir þá þegar verib búinn ab fá þetta vibr-

nefni, eba hann hefir fengib þab síbar; þab er ab vísu allh'klegt,

ab hann hafi snemma verib frægr fyrir klerkdóm sinn, en af því

ab ^fTÍV^
er helzt haft um þessar mundir þegar talab er um bréf '

,

þá er næst ab halda
,

ab Björn hafi hlotið vibrnefni þetta eptir

ab hann fór ab starfa í rábum og bréfagjörbum fyrst meb Há-

koni konúngi og síban meb Skúla hertoga , og einkum eptir ab

tekin voru af honum bréfin hertogans (1240). þetta vibrnefni

er honum annars hvergi gefib ,
nema í hinum svo nefnda Kon-

úngs annál; Sturla þórbarson kallar hann í Hákonarsögu einúngis

jjBjörn ábóta".

þess var ábr getib (Nr« 129) ab bréfib til Gubmundar bisk-

ups á Hólum um vitrun Maríu meyjar fyrir Eh'zabet nunnu á

þýzkalandi kynni ab hafa verib frá bróbur Birni
, og vera ritab

1227 eba 1228, en þar var og tahb þab, sem vitnar í móti ab

svo hafi verib. þegar Björn kom frá íslandi mun hann hafa farib

í klaustr sitt í Nibarhólmi
, og verib þar síban um hríb

; þá var

þar, eptir því sem næst verbr komizt, Asgautr ábóti. Eptir and-

lát hans var bróbir Björn vígbr til ábóta í hans stab, og var þab
ár 1232 (ísl. Annál.). þá fóru ab byrja fyrir alvöru misklíbir

þær miUi Hákonar konúngs og Skúla jarls, sem endubu ab síb-

ustu meb drápi Skúla. Fyrst um sinn er ab sjá, sem Björn
ábóti hafi verib í vináttu bæbi vib konúng og jarl , og haft

virbíng af |)eim bábum
, og notab þab bæbi vel og forsjálega,

en klaustr hans lá vib Nibarós
, þar sem Skúli var optast, og

hann var hættulegr nágranni , bæbi áleitinn og ákafr, því smá-
saman varb ábóti svo flæktr í málum meb honum, ab þeir féUu

svo ab segja bábir saman, og ábóti hafbi dregib klaustr sitt meb
sér svo, ab því lá vib falli. I sögu Hákonar koniings Hákonar-
sonar er sagt frá nokkru af vibskiptum þessum, þó þab sé ekki

svo nákvæmt í sumum greinum, sem óskanda væri.

f)ess er fyrst getib 1235, ab Björn ábóti væri vibribinn mis-

kh'bir Húkonar konúngs og Skúla jarls. þá um vorib ritabi

konúngr jarli bréf, og stefndi honum til fundar vib sig í Björg-
vin þá um sumarib. Jarli var ekki um þessi bob

,
en bjóst þó

þegar fram á sumar kom
, og fór af stab meb miklu skipalibi,

en þegar hann kom út á Sunnmæri lagbi hann þar flota sínura

í Steinavogi, og beib þar fram á haust, en ab síbustu sneri hann

i) sbr. ,,mörg rit út komin ok haldit lítt iipp". ísl. Annálar 1237.
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aptr og varb ekki af fundiniim. Konúngr fór sjálfr til þránd-
heims

,
en jarl forba&ist fund hans, og ætlabi suhr yfir fjöU til

Upplanda. þá voru sendir menn eptir honum
,

til ab bjóba
honum til fundar vib konúng í f>rándheimi , og aí> vera þar
ásamt konúngi um vetrinn, en sendimenn áunnu ekkert og máttu

snúa aptr. þá var sendr í annab sinn Björn ábóti og menn meb
honum

, og ^^ef ábóti hefbi komit tveim nóttum síí)ar
,
mundi

hafa verib brugbit fribinum meb jarli og konúngi", en þeir komu
á einskonar samnmgi milli konúngs og jarls (Hákonar s. Hákon-
ars. kap. :Í84: Fornm. s. IX, 441—442). JarH þótti ekki sá

samníngr haldinn, svo ab jafnskjótt og Björn og félagar hans

voru farnir aptr ætlabi jarl ab byrja ófrib. þegar konúngr frétti

þetta, sendi hann Björn ábóta í annab sinn
, og kom hann til

Konúngahelhi ,
hélt þá enn nærri

,
ab jarl hefbi byrjab ófribinn

ábr en Björn kom, en hann gat svo jafnab ab jarl fékk þribjúng
af sýslum á Upplöndum og um Víkina, sem konúngr haf^i lofab

honum
,

en ab sumri komanda skyldu þeir finnast í Björgvin,

konúngr og jarl (Hákonar saga Hákonars. kap. 186
;
Fornm. s.

IX, 446). Síban fór Björn ábóti norbr aptr, og nokkru síbar

sendust þeir gisla á, konúngr og jarl, og var Játgeir skáld,
íslenzkr mabr, annar af gislum jarlsins.

Vorib 1237 gjörbi Hákon konúngr Skúla jarl ab hertoga
á Eyraþíngi , og var þá vinátta meb þeim um hríb, en ekki leib

á laungu þar til sótti aptr í fornan fjandskap , og mest af rógi
manna. Eptir ab þeir konúngr og hertoginn skildu, var Skúli

í þrándheimi, og þá sýnist sem hann hafi unnib Björn ábóta

ab fullu á sitt mál. Um vetrinn 1239 sendi konúngr bob

norbr í þrándheim til hertogans ,
ab hann skyldi koma til

Björgvinar um vorib til móts vib hann, og hafa ekki mikib Hb,
tií þess ab hh'fa alþýbu vib útbobi. þab er h'klegt, ab hertog-
inn hafi hugsab ,

ab þetta mundi vera stofnab til ab geta átt

alls kosti vib sig ,
fór hann þá ab bua mikinn flota

,
til þess

ab geta átt nokkub undir sér; en af því hann hefir vitab ab kon-

úngi mundi mish'ka, ef hann frétti hbsafnab, þá sendi hann BjÖrn
ábóta austr í Túnsberg til konúngs ,

til ab bera honum söguna
svo sem sér væri helzt í vil. Abóti sagbi ,

ab hertoginn
mundi koma á þann hátt sem konúngr hafbi gjört ráb

j'yrir,

en kvabst ekki vita hversu fjölmennr hann mundi verba. Ábóti

dvaldist þar lengi, og gátu þar til verib margar orsakir, bæbi

þab, ab konúngr hafi haft verulega mætr á ábóta, þarmeb og,
ab hann hafi viljab reyna fregnir þær sem hann fíutti

;
ábóta

mátti og ab sínu leyti vera kært ab dvelja meb konúngi, til þess
ab geta gjört hertoganum meira gagn. Síban voru ritub bréf

meb honum norbr aptr ;
en þá kom til konúngs einn af höfb-

íngjum þrænda, og sagbi ,
ab hertoginn hefbi útbob af öllum

þrændalögum. þá var dvahn enn meir ferb ábóta
, og ritub

önnur bréf en hin fyrri. Konúngr tók nú einnig til ab safna

libi og búa skip ,
svo ab þegar hertoginn kom um sumarib til
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Björgvinar meb tuttugu skip, þá frétti hann a?) konúngs væri

von ab austan meí) fjörutigi skipa. Hertoginn rébi þá af a&

bíba ekki, og sneri norbr aptr, en þegar konúngr kom vann Sig-
urí)r erkibiskup þaí) á vib hann, ab hann samþykkti ab erkibiskup
setti grib um vetrinn og tók til þess umbob konúngs, ritabi hann

þegar til hertogans og bab hann eigi brjóta fribinn fyr en þeir

fyndist* þab sýnist sem Björn ábóti, Játgeir skáld og Sóni síkr,

merkismabr hertogans, hafi þá verib í Björgvin, og gengib á milH

sem þeir gátu til aí) friba fyrir hann; voru þeir síban sendir

til hans meb bréfin
,

en erkibiskup lagbi vib bann hverjum sem

eigi héldi gribin um vetrinn. Koniingr ritabi bréf til hertogans
meb Birni ábóta

, og baí) hann halda þessi grif) eíía gjöra kon-

úngi orb ef hann vildi öbruvís (Hákun. s. Hákonars. kap. 205:

Fornm. s. IX, 473).

Eptir ab sendimenn voru noríir farnir, beib Hákon konúngr

lengi eptir svörum frá hertoganum, en er þau komu ekki, þótti

honum sem vera mundi nokkub tortryggilegt. Loksins barst

honum sú fregn, ab Skúli hertogi hef&i látib gefa sér konúngs
nafn á Eyra þíngi (6. Novbr. 1239) og skipab sýslur allar fyrir

norban Stabi, og sent menn út alla vega til aö fánga eí)a drepa

konúngs menn. Fóru þessir menn hertogans fram meb mestu

grimd og illsku. Hákon konúngr fór þá norbr til þrándheims,
en Skúh fór undan subr um fjöll og til Upplanda. Sigurbr erki-

biskup bannsetti þá Björn ábóta
,

bæbi fyrir þær sakir er hann

kendi honum sjálfum, og fyrir þab hann hefbi verib í rábum meb

hertoganum um hans tiltæki. Abóta líkabi þetta stórilla
, og

skaut málum sínum til páfa. Báru þeir þá ráb sín saman her-

toginn og ábóti, og varb þab úrræbi þeirra, ab ábóti fékk fé af

hertoganum meb Jdví ab setja honum ab vebi stabinn ab Hólmi

(klaustrsetrib), en ábóti skyldi fara subr meb bréf og erindi her-

togans í Danmörk og þýzkaland og fyrir sjálfan sig á páfagarb,
til ab fá réttíng sinna mála. Abótinu fór af stab úr Nibarósi

fyrir jól um vetrinn, og yfir fjöU til Upplanda , og fór þá sem

hægast, til þess engan skyldi gruna ab hann hefbi neitt þab meb-
ferbis sem nokkru varbabi. þegar hann kom til Hamarkaupángs,
hitti hann þar Munan biskupsson, einn af sýslumönnum konúngs,

og lét allbh'tt vib hann og gerbi engan grun á sér
,

en Munan
lét ekki blekkjast og tók ábóta og þab sem hann fór meb

, og
sendi menn meb hann til Björgvinar ,

var hann þar geymdr hjá

drottníngunni dóttur hertogans, þar til konúngr kom norban aptr,

en þab var í dimbilviku. pá lét hann rannsaka bréf þau er ábóti

fór meb
,

bæbi til páfans og keisarans og margra höfbíngja úti í

löndum, ok segir sagan svo frá, ab ^^varla mundi nokkur mabr trúa,

at sh'kr höfbíngi skyldi svá mart vilja segja, satt ok logit, sem Skúli

hafbi rita látib, ok sum bréfin voru svo, ab ábóti hefbi verib h'fláts

verbr fyrir, en þó gaf konúngr honum grib, þegar hann fékk bréfin

ok vissi öU erindi hans" (Hákonar s. Hákonars. kap. 225: Fornm. s.

IX, 498—499). þab er því h'klegt, ab konúngr hafi vitab ab ábóti
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hafi ekki verib neinn hvatamaír ab tiltektum hertogans, þó hann

fylgbi hans máliim eí)a gæti ekki aptrab honum, enda er þab og

aubsætt, ab Skúli hefir frá upphafi tahb sig borinn til ríkis jafnt

og Hákon konúng eba framar, og á því máli haia margir verib

meb honum, bæbi í Noregi og á íslandi. þess verbr og ab gæta,
ab saga Hákonar konúngs er öU ritub framar honum til fylgis

en hertoganum. Eptir ab konúngr hafbi rannsakab bréf ábóta,
fór hann af stab austr í Vík og hafbi ábóta meb sér

;
á þeirri

ferb varb orusta í Osló (21. April 1240), beib hertogi þar ósigr

og flýbi norbr um fjall ,
en skömmu síbar var hann drepinn af

konúngsmönnum (f 23. eba 24. Mai 1240).

Eptir orustuna í Osló hefir Hákon konúngr leyft Birni ábóta

ab halda fram ferb sinni til Róms, og án efa unnib hann jafn-

framt á sitt mál, þegar hann sá ab mál hertogans stób ekki

lengr til bóta. {)egar ábóti kom til Róms, var Gregorius ní-

undi páfi , og hefir ábóti án efa komizt þar í gengi , því annars

mundi honum ekki hafa verib falib á hendr þab erindi, sem í bréfi

þessu stendr, ab rannsaka um helgi Eysteins erkibiskups. Gre-

gorius páfi andabist á sama ári og bréf þetta er út gefib (-j-
21.

August 1241) og var fyrst kosinn til páfa eptir hann Coelesti-

nus hinn fjórbi, en andabist skömmu síbar og var varla mánub í

páfasæti; þar eptir var páfastóllinn aubr meir en hálft annab

ár, ab Innocentius hinn fjórbi var kosinn páfi um sumarib 1243.

þann tíma sýnist sem Björn ábóti hafi verib í Róm, og er ekki

kyn þó ferbin hafi orbib honum kostnabarsöm, en hann hefir lík-

lega bebib þess, ab geta fengib uppreisn mála sinna
, og gagnab

konúngs málum jafnframt, og haft þá von, ab Hákon konúngr
mundi sjá vib sig og klaustr sitt, ef honum h'kabi erindislokin.

Eptir ab hinn nýi páfi var kosinn leib ekki á laungu þartil Björn
fékk réttíng á málum sínum, sem rába má á því, ab hann ætlabi

heim til klaustrs síns; hafbi hann jafnframt því ab færa bréf frá

páfa til konúngsins, sem segir í Hákonar sögu ab hafi verib ^^meb
blessan ok svá fögrum orbum, at varla hefír sh'kt bréf komit í Noreg
af páfa'' (Hák. s. Hákonars. kap. 246: Fornm. s. X, 6). Björn
kom til Noregs aptr um sumarib 1244, og þorbi þó ekki ab koma

fyrir konúng fyr en hann hafbi sagt til sín og afbebib reibi hans,

og látib hann vita ab hann hefbi gób tíbindi ab færa. Konúngr tók

bobum hans bh'blega, og bab hann koma til sín
;
var hann síban

hjá honum um sumarib
, og er h'klegt ,

ab konúngr hafi þá haft

hann vib ráb sín um ab ná krýníng af páfanum, sem hann fékk

síbar. Um haustib fór konúngr austr í Vík, til ab vera þar um
vetrinn

;
en Björn fór norbr og ætlabi til klaustrs síns, hann gisti

þá í Selju, sem var nafnfrægt klaustr skammt fyrir norban Björg-

vin, og lagbist þar sjúkr og andabist.

A þeim h'mga tíma, sem Rjörn ábóti var frá klaustri ?ínu,
var ekki kyn þó ýmislegt færi aflaga, og þegar ábóti var í Róm
mebfram til ab fá réttíng sinna mála móti erkibiskupi, þá er ekki

kyn þó erkibiskup hafi ekki borib honum vel söguna, en vér höfum
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nií ekki abrar frásagnir en þær, sem frá þeirri hlife erii komnar.

þegar Björn ábóti fór til Róms, hefir hann annabhvort haft me&
sér gripavörb isacrista)^ klaustrsins, sem geymdi innsigli þess,

eba hann hefir bobab hann til Róms síí}an, þegar dvöl hans varb

þar lengri en hann varbi, og tók múnkrirn meö sér innsigli

klaustrsins, sem var undir geymslu hans. þegar kostnabr þeirra
í Róm varb meiri en í fyrstu gat or&ib búizt vib, þá fór ábóti

ab taka lán uppá klaustri?), og gaf okrkörlum skuldabréf, sem
hann setti fyrir innsigli klaustrsins. |)essi skuldabréf voru alls

til 500 marka (þ. e. hæst svosem 5000 rd. virbi), og má þar
af rá&a, afe klaustrib hefir ekki verib ríkt um þær mundir

,
aÖ

þessi skuld hafbi nær komib því á kné. Sigurbr erkibiskup,
sem hafbi ábr verib kórsbróbir í Nibarósi, hefir h'klega ekki haft

neinar mætr á klaustrinu í Hólmi
, þar meí) voru þeir og sinn

af hverjum flokki
,
hann og Björn ábóti

, því erkibiskup var í

konúngs flokki
,

en ábóti af hertogans , og fyrir því hafbi erki-

biskup bannfært hann
,

en alHr veraldlegir höfubsmenn úr flokki

hertogans og trúnabarmenn hans voru drepnir af konúngsmönn-
um (Arnfinnr þjófsson, Játgeir skáld o. fl.). þegar nú dvaldist

heimkoma ábótans tók erkibiskup fyrir sig ab skoba klaustriö,

því biskupar höfbu þesskonar vald yfir Benedikts - klaustrum í

biskupsdæmi sínu; þóttist hann þá finna, ab ábótinn, og bróbir sá

sem meb honum var, hefbi yfirgefib reglu sína og gjörzt stroku-

menn og frávilh'ngar, en þeir sem eptir sæti væri ekki betri,

því þeir væri ekki múnkar nema ab klæbnabinum til, kynni ekki

reglu sína, væri berir afbrotamenn gegn klaustrlegum sibum, og
sumir þjófar og hlaupamenn ; vildi hann því reka þá alla burt

og slá sinni hendi yfir klaustrib. Múnkar kunnu þessu illa, og

prior þeirra ,
sem stjórnabi klaustrinu í fjærveru ábóta, skaut

máli þeirra til páfa; gat því erkibiskup ekki ab hafzt meban á

því stób. Nú leysti priorinn aptr nokkrar af eignum klaustrs-

ins, og re.ytti sér saman fé til ab komast til Róms, til ab ná í

ábóta, en þegar þar kom var ábóti burtu, og höfbu þeir farizt

á mis, en þegar priorinn kom heim aptr frétti hann lát ábótans,
ab hann hafbi andazt í Selju, svo sem ábr er sagt (1244).

Nii kusu Hólmsmúnkar sér ábóta á ný, og þareb þeir fréttu

til skuldabréfa klaustrsins hjá okrkörlum í Lundúnum-, þá fóru

þeir ab hugsa fyrir ab leysa þau ;
var nú priorinn sendr af stab

i) Sakrista eba gripavörbr hafbi undir sinni geymslu hin helgu ker

og gripi klaustranna.

if)
A þessum tímum voru okrkarlar á Italíu , sem höfbu félaga sína i

ymsum löndum, svosem á f)ýzkalandi, Frakklandi og Englandi. Þeir voru

kallabir Caorsiní, eptir sumra ætlun af bæ nokkrum á Italíu, sem hét

Caorsa. Orsökin til þess, ab skuldabréf Hólmsklaustrs komu til Lundúna,

hefir verib sú, ab frá Englandi var mest verzlan vib Noreg um þessar

mundir, og hefir J)ótt hægast ab ná J?aban skuldunum.

Dlpl. Isl. 1. B. 34
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og múnkr meb honum, og höí'&u meb sér 300 marka og bréf

frá Hákoni konúngi til miínks nokkurs í Albans klaustri á Eng-
landi

,
sem hét Mattheus og kallabr Parísarklerkr (Parisiensis) ;

hann var í vináttu vib koniíng, af því hann hefir verib í kaup-
ferbum fyrir klaustr sitt til Noregs , og kynnzt j)ar konúngi og
öbrum mönnum í vibskiptum ;

beiddi konúngr ab hann skyldi

skyldi hjálpa þeim Hólmsmúnkum í naubsyn þeirra ; þetta heppn-
abist

, og greiddist vel þeirra ferb. En eigi ab síbr vildi erki-

biskup taka undir sig klaustrib og eignir þess, og reka múnkana

burt, meb því þeir væri ekki múnkar, sagbi hann, nema ab nafn-

inu. Múnkar tóku þá til bragbs ab færa erkibiskupi gjafir , og
unnu meb því nokkurn frest, en þá bar svo vib ab Vilhjáhnr
kardínáh kom til Noregs (1247) ,

til ab krýna Hákon konúng,
bar ábóti þeirra þá mál þetta undir kardínála, en hann kvabst

ekki svo kunnugr regUi þeirra, ab hann gæti skipab fyrir hversu

til ætti ab haga í klaustrinu
, og rébi þeim til ab leita páfans

úrskurbar og kvabst mundu lita meb þeim. Nú fóru þeir ábóti

og prior á páfagarb , og höfbu meb sér bréf kardínálans og Há-
konar konúngs , leyfbi páfinn þeim þá ab kjósa sér mann til ab

kenna þeim klaustr-reglurnar og koma þeim á, en þeir kusu bróbur

Mattheus frá Albans klaustri
,
sem ábr var nefndr. þá var ritab

bréf frá páfa til ábótans í því klaustri
,

ab senda Mattheus til

Noregs og fór hann þángab um sumarib 1248 og lauk vel sínu

erindi, svo ab lag komst á bæbi í Hólms klaustri og í öbrum fleiri

klaustrum í Noregi ,
en Mattheus skrifabi síban annál

, og hefir

þar sagt frá þessari sögu einsog hann hafbi heyrt (Mattheus Pa-

risiensis, ed. Wats, London 1686. Fol. bls. 655—656; sbr.

Langeb. Script. rer. Dan. IV, 415, not. b). Mattheus þessi

varb múnkr 1217 en andabist 1259. þegar hann var í Noregi
1248 var hann milligaungumabr milli Hákonar Noregs konúngs

og Hlöbvis Frakka konúngs um krossför til Jórsalalands, hjálpabi
hann Hákoni konúngi til ab draga sig út úr meb samferb vib

Frakka, og til ab fá leyfisbréf af Frakkakonúngi ab mega leggja í

hafnir á Frakklandi og fá þar naubsynjar sínar á ferbinni efsvo

bæri undir. {jegar skip þab lá í Björgvin, sem Mattheus var á,

varb þar bæjarbruninn mikh
,
sem getib er um í sögum vorum

og annálum
; þá lá Mattheus úti á skipi sínu og hafbi brotnab fyrir

þeim mastr í skipinu ;
en Hákon konúngr gaf þeim annab betra

mastr í skip sitt
,

en þab sem brotnab hafbi
, og þar ab auki

miklar gjafir abrar (Matth. Par. bls. 654, 644).
Af því sem |)egar er sagt er þab aubrábib

,
ab ekki hafi í

þetta sinn neitt orbib af rannsókn þeirri um helgi Eysteins erki-

biskups, sem hér er skipub, því Björn ábóti hefir verib í Róm
um vorib 1241, þegar bréf |)etta var útgefib, og hann kom ekki

til Noregs fyr en 1244 og andabist þá sama haust. Sí&an hefir

mál þetta legib í dái, þar til Klemens páfi hinn fjórbi skipabi
enn á ný, ab biskupinn í Björgvin og ábótarnir í Tötru og í

Nibarhólmi skyldi rannsaka um helgi hans (26. Septbr. 1268).
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Um afdrif þeirrar rannsóknar er ókunnugt, og ekki vita menn
til

,
ab Eysteinn erkibiskup haíi verib settr í helgra manna rö&

í Róm, en hann var dýrkaí)r ávallt í Noregi sem helgr mabr, og
skrín hans var í Nibarósi fram yfir sibaskiptin.

Páfabref þetta er prentab hér eptir bréfasafni Norbmanna :

Diplomatarium Norvegicum i,
Nr. 23, bls. 18— 19, og er |)ab

prentaí) þar eptir afskript frá skjalaverbi páfans Marini
,

sem
er samin eptir bréfabókum í Róm (Gregor. ix. ann. XV. epist. 32).

Gregorius episcopus, servus servorum Dei

abbati Tautrensi, Cisterciensis, et [Beroni] Holmensi sancti

Benedicti, Nidrosiensis diocesis, et fratrum Predicatorum Nidro-

sien. ordinum prioribus.

Ut corda fidelium in sui amorem rex celestis accendat, et

incredulos convertat ad fidem, sanctos suos miraculis magni-

íícat gloriosis ,
devotiores enim fideles ipsi redduntur altissimo,

dum vident electos ipsius post exitum huius vite felicem virtu-

tibus corruscare, ac reliqui eum sequi desiderant, cum se se-

quentibus eterna premia largiatur.

Sane dignas domino referimus gratias, quod sicut venera-

biles fratres [Sigurdus] Nidrosiensis archiepiscopus et eius

suffraganei, ac carissimus in Christo filius noster [Haquinus]

Norwagie rex iilustris suis nobis litteris intimarunt, recoiende

memorie Augustinum ,
Nidrosiensem archiepiscopum, cum pie

vixisset in hoc seculo
,
viam salutis docendo verbis pariter et

exemplis tandem presentis vite cursu feliciter consumato, multis

miraculis Omnipotens decoravit. Unde
,
cum non deceat eum

apud homines sine veneralione relinqui, quem merita et mira-

cula sanctum ostendunt, nobis humiliter supplicarunt, ut ipsum
ascribere sanctorum cathalogo curaremus.

Quia vero nobis non constitit de predictis, discretioni vestre,

de qua plenam in domino fiduciam gerimus , per apostolica

scripta mandamus, quatinus de vita et miraculis ipsius diligenter

ac sollicite inquirentes, que inveneritis nobis per vestras litteras

fideliter intimetis.

Quod si non omnes ....
Datum Laterani .xii. kal. Maii, anno XV.

34'
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137. [um 1245].

Skipan sæmundar ormssonar iim almenníngs fjörur í Horna-

firði, meðferð rekahvala og viðrlög.

Ætt FreysgyMínga, er komin var af þórbi Freysgoba og son-

iim hans: Brennu-Flosa og hans bræbrum, var um lángan tíma

hin helzta í Austfirbínga fjórbúngi. Freysgyfeh'ngar töldu ætt sína til

hersa í Sogni : Heyjángrs-Bjarnar, Bjarnar bunu, Vebrar-Gríms, og
fram til Eylaugs hersis, en á abra hlib til hinna frægu herkon-

únga : Hjaldrs, Vatnars og Vikars, er var sonr Haralds konúngs á

Ögbum. þetta var forn ættbálkr og merkilegr , því tveir synir

Bjarnar bunu
,

KetiU flatnefr og Hrappr ,
fóru vestr um haf og

voru í Subreyjum, en synir þeirra fóru til fslands, og voru hinir

frægustu mebal landnámsmanna, svo ab Landnámabók segir, ab frá

þeim sé ^^flestallt stórmenni komit á íslandi." |)egar Ketill flatnefr

og þeir bræbr fóru vestr um haf, var einn þeirra eptir (Helgi) ;

sonarson hans Björn var hersir í Sogni ,
eins og forfebr lians,

og hafbi ríki sitt í Sogni utanverbum, þar sem heitir Heyjángr,

og er h'till fjörbr, seni gengr í norbr úr Sogni. Synir Heyjángrs-

Bjarnar fóru aUir til Islands, og er sagt frá þeim í Landnáma-
bók. Til yfírhts fylgir hér ættartala þess kynþáttar Freysgybl-

ínga, sem hér er nefndr (sbr. Landnámab. 1, 10; 4, 10; ísl. &.

I, 39. 264—265
; Vibbæt. Skarbsár-bókar : ísl. s.

i,
326—328 ;

Sturl. 2, 4: i, 51):

Haraldr Egöakonúngr

Vikarr konúngr Eylaugr hersir í Sogni
I

,
I

Vatnarr konúngr fjorgerbr

.
I I

Hjaldr -^ Hervör

Vebrar - Grímr hersir í Sogni

Björn buna hersir í Sogni
1

Ketill flatnefr Helgi Hrappr
I

. ..
I

.
I

Helgi bjólan, landnm. Helgi í)órí)r skeggi, /n.

Björn austræni, In.
\ örlygr, In.

Auör djúpaubga, In. Heyjángrs-

Björn

{>órunn hyrna hersir í Sogni.

(-srHelgi h. magri, In.).

Jórunn mannvitsbrekka

{son:KetiIlfífIski, In.).
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En ætt Freysgyblínga frá Heyjángrs-Birni er talin á þenna
hátt til þeirra Orms Svínfellíngs og sona hans :

(Heyjángrs-Björn hersir í Sogni).

Helgi atRauba-

læk, In.

(Rauí)lækíngar,
sbr. Nr. 44, bls.

245).
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^ 2) Halldóra Arnórsdóttir (sbr. bls. 519).

I

Brandr biskup Jónsson á Hólum

f 1264.

3) þórarinn Jónsson (laungetinn) -j-
4239.

i

Oddr þórarinsson f 1255.

þorvarbr þórarinsson f 1296.

Ormr Jónsson Svínfellíngr var goborbsmabr eptir fófeur sinn, og
var ágætr maí)r; hann var ^jVÍnsælastr af öllum óvígbum höfbíngj-

um á íslandi í þann tíma
, því hann leiddi hjá sér allan þeirra

hernab og óvild þá er þeir vöffeust í, en hélt hlut sínum

óskerbum fyrir öllum þeim" (Sturl. 7, 48: III, 98). Á al-

þíngi 1241 fékk hann þann sjúkdóm ,
ab hann komst ekki

austr heim til sín, og lá í Skálholti um sumarib og andabist 5.

Septbr. um haustib. Ormr Svínfelh'ngr hefir ekki verib meir en

rúmlega fertugr mabr þegar hann andabist. Eptir hann tók Sæ-
mundr sonr hans vib goborbi , og gjörbist ofsamabr mikiU ^jOk

þótti h'klegr til höfbíngja" (Sturl. 7, 47:
iii, 95); hann átti íng-

unni, dóttur Sturlu Sighvatssonar (1248—49), ogvar siban í vin-

áttu og fylgi vib þórb kakala. Gubmundr var sjö vetra þegar
fabir hans andabist, og fór ab fóstri til Ögmundar Helgasonar í

Kirkjubæ, sem átti Steinunni systur þeirra. Ormr var fæddr á

sama ári sem fabir hans andabist. Eptir andlát Orms Svínfell-

íngs urbu fljótt deilur meb þeim mágum, Sæmundi Ormssyni og

Ögmundi Helgasyni í Kirkjubæ , og gat Brandr ábóti Jónsson í

þykkvabæ, frændi þeirra ,
ekki gengið í miUi þeirra til hh'tar.

Frá vibreign þeirra er sagt í Sturlúngu (7, 49— 58) og endabi

meb því, ab Ögmundr lét drepa þá bába bræbr Ormssonu (13.

April 1252) ,
en síban stökk Ögmundr úr hérabi og út undir

EyjaQöU. þegar Ormr bróbir þeirra 6x upp, tók hann vib gob-

orbi, og gekk hann síbastr af höfbíngjum á hendr Noregs kondngi

(1264). Síban fór hann utan (1268) og var utan tvö ár. f>á

ætlabi hann út aptr, og hafbi konúngr fengib honum og Rafni

Oddssyni allt land til forrába, en hann drukknabi þá um haustib

meb fleirum mönnum' í Herbluveri í Noregi (1270). Eptir þab
komu mest völd í hendr þorvarbi þórarinssyni í þeim hluta lands.

Sú skipan Sæmundar Ormssonar, sem hér fylgir eptir, er samin
á tímabilinu 1242—1251

,
en hér er hún árfærb til 1245, og er

þab ab ágizkun; hún er ein af hinum fáu hérabaskipunum eba

samþyktum hinna fornu goba, sem vér nú höfum
, og er hún í

því tiUiti mjög merkileg; htín er einnig vel og skipulega samin,

og sýnir menn, sem voru vanir ab setja sér sjálfir lög.

i) þar sem stendr í útgáfu AM. nefndarinnar af annálum (vib ár 1270}:

^jCum sonum sinum" á ab lesa: „cum sociis suis" þ. e. meb skipverj-

um sínum.
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Skrá þessi er ab^nokkru leyti prentub hér eptir fornu skinn-

blabi, sem er í safni Arna Magnússonar mebal íslenzkra frumbréfa

Fasc. LXV
5
Nr. 1 ; þab sýnist vera frumritab uppkast , og hefir

verib öbrumegin á skinnblabi í arkarbroti, sem hefir verií) klippt

af nærri helmíngr ab endilaungu, en öbrumegin hefir verib ritub

Latína andlegs efnis meb samtíba hendi eba enn eldri. Vinstra-

megin er breib spázía , og er ritub þar á ein klausa og vísab

inní. Nú er klipptr nær því þribjúngr neban af blabinu
,

svo

þab er nú ekki orbib stærra en stórt átta blaba brot, en þab
sem eptir var og nú er til hefir x^rni Magnússon eignazt frá

Oddi lögmanni Sigurbssyni ,
svo sem hann skýrir frá á þessa

leib : ^^þetta blad var Iimt utan a spialldit a lögbok Einars Js-

leifssonar^ a Eeykium i Mosfellz sveit. Bokin var i lani hia

Haldani Jonssyni lögrettumanni a Reykium i Olvesi. og þar tok

Oddur Sigurdsson þetta blad af spialldinu. Relatio bædi Odds

og Haldanar. Er mitt". — En lögbók Einars á Reykjum er

sú, sem nú er í safni Arna Nr. 34.5 í Fol. , og er hún ritub á

seinna hluta I6du aldar, en innbundin einhverntíma á 17du

öld. — Meban skinnblabib var, heilt hefir þab líklega verib í

Skálholti, því þar hefir verib tekin afskript af því , og ritub á

kálfskinn og stabfest af Vigfúsi presti Arnasyni og þremr öbrum

prestum í Skálholti 5. August 1631
,

votta þeir ab hafa (^sied

og yferlesed gamallt skrif j fornu Kalfskinns kvere^, svo latande

ord fyrir ord sem hier fyrir framan skrifad stendr". {)eirra

transscript er enn i' skjalasafni biskupsins á íslandi mebal Skál-

holts bréfa Fasc. III, Nr. 15. En eptir því transscripto hefir

Arni Magnússon látib rita afskript á pappír, sem er alls 10 blöb

í 8 blaba broti
; þar er á bls. 2—4 skrá þessi heil, en í stöku

orbum meb breyttri stafsetníng (einkum ij fyrir ^ og ur í endíngum
fyrir r) ,

bl. 4— 5 stabfestíngin frá 1631, bl. 5— 6 stabfesting

þessarar afskriptar ritub í Skálholti 17. Martii 1710, hafa þeir

sett þar undir nöfn og innsigli: Arni Magnússon, Jón Halldórs-

son, prófastr og prestr ab Hítardal, Arngrímr Bjarnason, rábsmabr

í Skálholti, Vigfús Jóhannsson heyrari í Skálholts skóla og þórbr

þórbarson, skrifari Arna. Hin blöbin eru öll aub. Eptir þessari

afskript er hér prentabr allr síbari hlutinn
, eptir ab skinnblabib

þrýtr, en hún er því orbrétt (en ekki öldúngis stafrétt) samhljóba

þab sem þab nær.

i) j^Stærden á bokinni sambydr þessii (
— contuli —<) og mvn þessi relation

ad visu sönn vera". athgr. Arna Magn.

a) prestarnir segjast hér rita eptir ,,kveri", og ef þab er annab en óná-

kvæmt orbatiltæki , þá ætti þeirra afskript ab vera tekin ekki eptir þessu

blabi
, meban þab var heilt, heldr eptir gamalli afskript þess á kálfskinns

kveri, sem nú er ekki til.
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þetta er scipan Somundar Ormssvnar pm allmening i horna-

firðe at land oc fiorvr scolv helga þritvgt fa^ðmvm af pt at

meðal fleðvm þaðan fra er ofarst fleðer.

með þvi at recalld liggr noccot i þesso tacmarce. þa scal

sa einn þat eiga er land a hvart svm þat er meirr æða miðr.

með þvi at recalld er^ við þetta tac marc fpr ptan scal þat

pera almenningr. Sva sem sagt man pera:

at sa maðr ær annan ieirna reca a þar er hvalr er Icom-

inn scal eiga af honum pskiptvm enn fimta Ivt.

þaðan af scal honom scipta at iamnaðe með þeim ma^nn-

vm er erv i hornafirðe scal hverr bonde sa er þing farar ka^pe

gegnir hvart sem hann er* landeigande æða leiglendingr tii telia

alla þa menn er þeir gefa matgiof fyrir Sva oc þa menn er

þeir f0ra fram at ollv sva at þeir erv til þess scylidir. ef þeir

erv þeirra heima menn. [Sva oc þa menn er þeir veita fyr

gvðs Sacir tolf manaði^. Oc hafa iamicit af hver maðr at petta

tale. þeirra CDanna er til erv talðer i þesv tacmarci en tivnda

Ivt scal gefa af i fyrstv af p sciptv fatocum ma/'nnvm scolv hrep-

stiorar raða hverer þat scolo hafa. þeir scolv oc scipta ollvm

hval oc með eið ef þeir verða eigi a sattir ella

tvitvgr hvalr oc meire cr til þessa nemð^r]"^ en eigi ef

minne er.

hvar sem hann kemr i hornafirðe æða i scarðsfirðe scal

þesse almenningr vera oc ecce pndan sciUt nema þat er i

fyrstv er ritat.

festa scal hval ef ma oc ef festan hval recr i brot Sva at*

festar stvfr er efter þa scal hann fara epter þvi sem log segia.

Með þvi at hval ma eigi festa oc rece hann i brott þaðan
oc feste hann annars staðar i hornafirðe æða scarðz firðe. þa
scal eige sciptaz eign a ef af er scorinn fimtvngr æða mere

þot hann reci pr almenninge. en sciptaz ef minna er af scorit.

með þvi at menn greinir a hversv micit af er scorit þa scolv

.V. nabvar þess staðar er af var scorit fyrr með eið bera oc

scal þat hapa.

i) þetta orb er rita<6 yfir línunni me<6 sömu hendi.

») frá [ á spázíu vinstramegin, meh tilvísunarmerki og sömu hendi.

») rifib dálitiíi af blatinu í röndinni.

4) yfir línunni meb sömu hendi.
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Nv rekr hann pt or horna firði p festan þa scal sa eiga er

fiorv a. hvar sem kemr. ef recr tiotoge vetta eða meira. þa er

þat' almenningr at einni floðe. Scylder scolv þeir menn scip

til at fa er eiga. en þeir scolo scipta með ser beinom at iafn-

aðe epter þvi sem scip ero roen til. Sa maðr er recalld finnr

scal scyldr at segia a næsta bæ heima monnom. COeð þvi at

hann præker scal hann giallda mork hrepstiorom vera oc af

hlvt sinna heimamanna ef hann er bvande.

Sa bonde scal scera cross er fvrst er sagt. scal hann

bera hverr fra ser. þar til er hann hefer faret allt þetta tac-

marc. fara skal cross notr oc daga ef eigi talma pfer veðr eða

vatna vexter. Til scal hverr bvande cominn aðr
ij dægr se

liþin fra þvi er hann spyrr. æða fa mann fyrir sek ella vera af

hlvt sinna heima manna.

Með þvi at necqverr seinkar crossfer nauðsynia la^st scal

hann giallda morc hrepstiorvm oc vera af hlvt sinna heima

manna.

Gialldage a viðrlogom þessom j biarnanese .v. dag þann
er næst er epter þat vica er fra liðin. þvi er hvalr fannz. þriar

merkr scal varða haildit. sacia i heraþs dome þa er vica er

fra liþen gialdaganum. fara ella sem onnur fiarheimta.

Ailir buendr þeir er lond atto i hornafirðe handsoloðo

somvndar scipon a þesso male við samðycce'^ allrar alðyðo^.

138. i Februar 1246. á Stað í Reyninesi.

Bréf Brands Kolbeinssonar á Stað í Reyninesi til Gizurar þor-

valdssonar, um samband þeirra móti þórði kakala Sighvatssyni,

og um athafnir hans.

þab er kunnugt ,
ab tilraun Sturhi Sighvatssonar ab leggja

undir sig allt ísland endabi meb falli hans og þeirra febga á

Örlygstöbum í Skagafirbi (21. August 1238). Kolbeinn úngi,
son Arnórs Turaasonar (Nr. 96), höfbíngi Skagfirbínga, og Gizur

þorvaldsson, höfbíngi Sunnlendínga fyrir utan þjórsá, lög&u þá

i) hér þrýtr skinnblabib, og er þaí) sem eptir íylgir prenta^ eptir afskript

Arna Magnússonar o. fl. frá 1710.

a) þann. afskriptin frá I7I0.
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iindir sig eignir og goborb þeirra febga , þab sem þeir nábu.

Kolbeinn tók undir sig þaí) sem þeir höíbu í Eyjafirbi og hábi

þar skuldadóm eptir Sighvat, en þegar hann kom frá þeim
skuldadómi fékk hann þab mein sem síban leiddi hann til bana.

Kolbeinn var þá mestr höfbingi fjrir norban land
, og eptir aí)

Snorri Studuson var daubr (1241) og Úrækja Snorrason rekinn

utan eptir fundinn vib Hvítárbrd (1242), var hann mestr höfb-

íngi á fslandi. Milli hans og Gizurar þorvaldssonar hélzt sam-

band þab, sem lengi hafbi ábr verib milli Haukdæla og Ásbirn-

ínga í Skagafirbi; höfbu þeir nú yfirráb yfir öllu landi frá Eyja-
firbi ab norban og ab þjórsá ab austan. En þetta sama sumar

(1242) kom út þórbr kakali, son Sighvats, í Eyjafirbi og smaug
úr snörum Kolbeins vib annan mann, svo ab hann gat komizt til

Steinvarar á Keldum
, systur sinnar, en síban gekk hann beint

gegnum greipar ú Hjalta biskupssyni ,
fulltrúa Gizurar

, og vestr

til vina sinna; hóf hann þá flokka ú ný á móti Kolbeini
,
meb

styrk Vestfirbínga, en gat þó aldrei unnib þann bug á, ab Kol-

beinn vildi sleppa vib hann föburleifb hans í Eyjafirbi. Mitt í

þessum vibskiptum andabist Kolbeinn 35 ára gamall {f 22. JuH

J245), og fyrir andlát sitt gjörbi hann þá rábstöfun, ab sent var

vestr til þórbar, og voru lionum þá bobnar sættir og gefnar upp
vib hann aliar sveitir fyrir norban Yxnadalsheibi og öll hans

föburleifb, en Brandr Kolbeinsson
,

frændi Kolbeins únga (bls,

519), fékk Öll hérub vestan Yxnadalsheibar og til Hrútafjarbar,

þab er Skagafjörb allan og alla Húnavatns sýslu, og var þá enn

ítrekab samband þeirra Gizurar Jjorvaldssonar. þab er líklegt,

ab Brandr prestr Jónsson, frændi þeirra, sem síban var biskup,
hafi átt mikinn þátt í þessari sætt, og einkum í sátta bobunum vib

þdrb kakala
, því Brandr prestr var vib staddr andlát Kolbeins

únga. þá fór þórbr kakali norbr, og settist á Grund í Eyja-

firbi, en Brandr Kolbeinsson bjó á Stab í Beyninesi. Um haustib

1245 byrjubu fylgbarmenn Brands, sem ábr höfbu verib meb
Kolbeini únga, ab flimta og fara meb danzagjörb til spotts vib

þórb kakala og hans menn
, og þó Brandr bannabi þeira , þá

dugbi þab ekki, en þórbr var ekki sá, sem þyldi slíkt til lengdar,

og meb miUisveim vondra manna var fullkominn fjandskapr og
tortryggni komin á milli þeirra Brands og J>órbar á mibjum vetri,
en á föstunni (seinast í Februar 1246) sendi Brandr tvo menn

sína, Gegni IUhugason og Hámund þórbarson meb eptirfylgjanda
bréf til Gizurar þorvaldssonar ,

sem lýsir bezt hversu Brandr leit

á vibskipti þeirra. þab er og eptirtektar vert, ab Gizur er hér

tahnn fylgjandi konúngs máH um tilkall eptir Snorra í Borgarfirbi,

og ab Brandr þykist vilja veita ab því máh. En Gizur brá ekki

skjótt vib eptir þetta bréf, þó Brandr beiddi hann styrks, og varb

þórbr fljótari til og fór á hendr Brandi snemma um vorib meb

flokk, varb þá Haugsness bardagi og hafbi þórbr sigr, en Brandr
Kolbeinsson

flýbi og var drepinn á flóttanum á Róbugrund (19.

April 1246). þessi orusta var svo snörp , „at engi hefir sHk
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orbit á íslandi, bæbi at fjölmenni ok mannfalli'* (Sturl. 7, 42:

III, 85). þar féllu nær fjörutíu manna úr flokki þórbar, en sjö-

tíu af Brandi. Eptir þenna bardaga hafbi þórbr vald á öllu því

ríki, sem Kolbeinn haf&i ábr, allt suí)r ab Borgarfirbi. þegar kom
fram á sumarib safnabi Gizur Hbi og fór norbr í Skagafjörb, lá

þá vib bardaga enn á ný, en þá sættust þeir Gizur og þórbr á

þab, ab þeir skyldi bábir fara utan, og skyldi Hákon konungr

gjöra út um mál þeirra vib þá menn er hann viidi vib hafa. Sú

sætt færbi ísland einu feti nær frelsistjóni sínu, og var undarlegt
ab fslendíngar skyldi ekki sjá þab þegar, ab konúngr mundi

hafa sömu abferb og refrinn
,

sem tjaldarnir fengu til ab skipta

fángi meb sér. I þetta sinn hafbi þórbr reyndar einskonar sigr

í gjörb konúngs, ab þegar hann kom út um vorib 1247 var hann

jjskipabr yfir allt land til forrába" (Sturl. 7, 46; lii, 93); hefir

því konúngr sætt þessu færi til ab eigua sér yfirrab þar er hann

engin átti, og stubzt í því vib tillögur Vilhjálms kardínála
,
sem

var í Noregi um sama mund (sbr. Nr. 139) ,
en ab fám árum

hbnum komst þórbr ab þeirri raun, ab hann var kominn í netib,

og þótti konúngi þá Gizur betra verkfæri til ab þjóna vilja sínum.

Bréf þetta er prentab hér eptir hinni ágætu skinnbók af

Sturhíngu í safni Ama Magnússonar Nr. 122 A í Fol.
,

bls.

181—182 (sbr. Nr. 87 D og 96 A), en þab er prentab ábr, og ekki

allskostar rétt, í útgáfunni af Sturlúngu 7, 40: iil, 80—81.

Gizuri I)[or]v[alldzJ s[yni] sendir brandr af stað Q[ueðiu]

G[uð]z ok sína. fuUkomna vinaittu.

slikt it sama er mitt skaplyndi vm samband við þik frændi

sem ifyrra sumar ræddu vit ok fyrir þvi at ecki minkar nauð-

syn huarra tueggiu at ver halldimz saman sem bezt.

kyrt mca kalla vm hagi þorðar allt til faustu igangz. þa

giórðiz marga uega um leitan bæði vm hand saul cn laundum

i skaga íirði í heraði voru ok heitaz tii ok kaliat sætta rof ef

eigi er uppi Idítið. CDiðk leita ok þorðar menn sina vini vnðan

oss at heimta með þvi liku sem þa verðr hellz við komiz.

Leitað hefir ok verit at semia aðra sætt en aðr var giðr

við oss þat er orð tak þorðar at engar megi heiiar sættir

verða nema hann hafi allan norðlendinga fiorðung under ser

at for rcaði hann þickiz nv ok allan borgar fiörð eiga ok kallar

þorleif vr gaurðum auruggan vin sinn.

Nv giðr sua uel fræíidi reyn slika menn sanri raun. þat

uilldu ver ok at þu tækir alla kosti af borgar firði eptir boði

konvngs þviat oss þikkir þar allgott at at ueita.
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Sann spurt höfum ver at þorðr sendibréf Siguarði biskupi

at leyfa ser kirkiu gongu. ok vi mðnnum með honum ok þat

með at hann skylldi hallda yðr fra mcalum við oss skagfirþinga

ok hann hafi þvi heitið. En þat vitu ver at biskup sendi bref

steinmoði presti að leiða hann i kirkiu ok sua giðrði hann.

vel treystum ver heraðz monnum uel flestum vist ef þu

synir þik þar hia oss.

Tregt ueitir oss helldr at fca giorðar menn þickir uant ok

mikit i at ganga.

Nv at sua komnu aullu þa viliu ver at þer sækit norðr

hingat* ax vairn fund sem þv moitt verða fyrst við laitinn raið

fyrir at gera ok ecki treystaz menn sambandi nema þu komir

broilla til þvi at ver megvm fyrir aungan mun fyrir sakir

haiska heraðs bygðarinnar yðuarn fund sækia.

139. 16. August 1247. í Björgvin.

ViLHJÁLMR kardínáli
, biskup af Sabina

,
sendiboði postulegs

sætis til Noregs og Svíþjóðar, skipar fyrir um yms atriði við-

víkjandi málefnum kirkjunnar í Noregi.

þess hefir ábr verib getií), ab Hákon konángr Hákonar-

son, sem var laungetinn sonr Hákonar konúngs Sverrissonar, var

af sumum ekki tahnn framar til ríkis borinn en Skúli jarl,

frændi hans
, og þab mun hafa verib margra manna dómr,

ab réttast væri þeir skipti meí) sér ríkinu ab helmíngi. Hákon

konúngr kostabi þessvegna kapps um
,

sem vonlegt var
,

ab

gjöra réttindi sín svo óyggjandi sem mögulegt var
, og til

þess var á þeim tímum enginn annar vegr, en ab leita andlegu

stéttarinnar, erkibiskups og páfa. Móbir konúngs varb ab bera

járn, til ab sanna faberni hans (1218). Síban var leitab til páfa, aÖ

veita leyfi til ab konúngr yrbi krýndr, því kirkjunnar lög bönn-

ubu ab nokkur sá, sem ekki væri fæddr í löglegu hjónabandi,
mætti taka nokkra vígslu, nema því ab eins, ab hann hef^i til

þess leyfisbréf ,
en krýníng konúnga var einnig köUub konúngs-

vigsla, og var ekki framkvæmd nema af hinum æbstu kirkjunnar
embættismönnum : erkibiskupum, kardínalbiskupum ebajafnvel af

yfirbiskupinum sjálfum , páfanum , þegar mest átti vib ab hafa.

Þessvegna var þab sjálfsagt, ab enginn gæti veitt leyfisbréf til

filíkrar vígslu nema páfinn. Konúngr leitabi fyrst sjálfr til páf-

i) þngat (þangat), skb.
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ans um ab verba krýndr, en þar var ekki aubhlaupib ab, því páf-

arnir höfbu lært ab hagnýta sér slíkar bænir konúnga og höfb-

íngja. Hib fyrsta svar var, ab erkibiskupinum í Lundi í Dan-

mörku og biskupinum í Skörum í Svíþjób var falib á hendr ab

rannsaka um málaefni konúngs, og einkum um faberni hans, og
ab skýra páfanum frá hvers þeir yrbi vísari. þab er líklegt, ab

páfinn hafi í fyrstu valib útlenda menn, til þess ab draga málib,

og undir því yfirskyni, ab þá yrbi rannsóknin hlutdrægnislausari.

Konúngr gat ab sínu leyti eins óskab
,

ab innlendum mönnum

yrbi falin á hendr rannsóknin
, og sendi því mann til Róms,

til ab mæla á móti ab erkibiskupinum í Lundi væri fengib

þetta erindi, þareb hann væri sinn mótstöbumabr. í bréfi 13.

Febr. 1229 (Dipl. Norv.
I, 11) lætr páfinn, sem hann hafi sann-

færzt af mótmælum konimgs, og |)areb sú fuUgilda ástæba var

komin til þar ofaná , ab bábir hinir tihiefndu fyrri rannsóknar-

menn voru daubir
, þá felr hann nú þóri erkibiskupi í Nibarósi

og Arna biskupi í Björgvin ab fullgjÖra rannsóknina. En þessu
varb ekki heldr framgengt , því þórir erkibiskup andabist árib

eptir, og Árni biskup þóttist ekki einnsaman bær um ab fullgjöra

máhb, beiddi því konnngr enn á ný ,
ab menn yrbi settir til

þess meb Arna biskupi. Eptir þessari beibni skipabi páfinn

meb bréfi 9. Septbr. 1231
,

ab Askell biskup í Stafángri og
ábótinn af Cistertia-klaustri Stanley á Englandi skyldi vera meb

Björgvinar biskupi í rannsókninni (Dipl. Norv.
l, 12). þessir

rannsóknarmenn gjörbu ekkert og lá máhb í salti nær því um
tíu ár. Hákon konúngr hafbi nú unnib Sigurb erkibiskup ab

fullu og öllu sér til fylgis , og eptir ab SkúH hertogi var fall-

inn hefir konúngr án efa fundib
,

ab betra væri ab fara ekki

beina veginn eins og ábr, heldr í krókum
, og nota sér erki-

biskupinn ,
en erkibiskup hugsabi sér ab sínu leyti ab ná nýrri

stabfestíng hjá konúngi á hinum fornu réttindum Nibaróss kirkju,

sem Eysteinn erkibiskup vann af Magnúsi Erh'ngssyni þegar hann

var krýndr (sjá Nr. 39 hér ab framan). Erkibiskupinn og bisk-

upar skrifubu því til páfans konúngs vegna , og í bréfi 8. JuH

1241 skipar hann enn ábótanum af Mikjálsklaustri í Björgvin og
Prédikara prior í Noregi, ab rannsaka og senda skýrslu til páfa-
stólsins um konúng og erfíiarétt hans. þessi rannsókn fór þó eins

og hinar fyrri , og þegar konúngr fékk Ijósa vitneskju um
,

ab

erkibiskup og klerkastéttin hafbi í hyggju ab nota sér krýnínguna
til ab auka vald sitt fram úr hófi (Hákonar saga kap. 247) ,

tók

hann á ný sitt fyrra ráb og sendi tvo menn til páfa meb er-

indi sm ; fékk hann þá loks þab svar í bréfi 30. Oktbr. 1246,
ab páfinn mundi senda Vilhjálm kardinal-biskup af Sabina til

Noregs og Svíþjóbar , og bibr konúng taka honum vel (Dipl.

Norv. I, 30), en nokkrum dögum síbar (3. Novbr. 1246) skrifar

páfinn bréf til ^^erkibiskupa , biskupa ,
ábóta

, priora , dekana,

erkidjákna, prófasta og annara kirkjunnar forstöbumanna nefndra

og ónefndra, og allrar klerkastéttarinnarj einnig til tiginna manna:
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jarla, lendra manna og allrar alþýbu í Noregi og Svíþjób," um ab

taka ^jglablega og auí)mjúklega" móti þessum sendiboba
, einsog

öbrum (jSælunnar engli" (Dipl. Norv.
I, 31) ; og sama dag skipar

hann Vilhjálm kardínála sem postulegan sendiboíía til Noregs og

Svíþjóbar ,
til þess aí) krýna Hákon konúng í páfans umbobi,

eptir ab hafa ráíbgazt þar um vib biskupa og höfbíngja ríkisins

(Dipl. Norv.
I, 32). Nú var ekki heldr lengr talab um rann-

sóknir um faberni konúugs eha. erfbarétt, því nokkrum dögum
síbar

,
í bréfi 8. Novbr. 1246, leysir páfinn Hákon konúng af

öllum annmörkum getnabar hans, og lýsir hann hæfan tilkonúng-

legrar tignar, og skilgetna^ erfíngja hans eptir hann (Dipl. Norv.

I, 38); er þab Ijóst til ab sýna, af hverjum rökum hinar fyrri

rannsóknir hafa verií) skipabar. Mattheus frá París segir ,
ab

Laurentius ábóti, enskr mabr, sendibobi Hákonar konúngs 1246,
hafi borgab páfanum 30,000 merkr silfrs fyrir lausnarbréfií) og

krýníngarleyfib (Matth. Paris. vib ár 1251. ed. Wats, bls. 703).

Vilhjáhiir kardínúH hafbi verib um mörg ár erindsreki páf-
ans í Líflandi og Prusslandi

,
til ab standa þar fyrir kristnibobi

og koma á reglulegri kirkjustjórn ;
hann var því reyndr og æfbr

embættismabr kirkjunnar, og ekki ókunnugr Norbrlöndum, því
hann hafbi enda einusinni komib norbr yfir Eystrasalt og stigií)

á land á Gotlandi. Honum var því fahb á hendr, um leib og
hann skyldi krýna Hákon konúng, ab skipa fyrir um andleg
málefni í páfans umbobi bæbi í Noregi og Svíþjóí). Hann fór

fyrst til Engiands og var þar um vorib 1247; segir brófeir Matt-

heus frá París svo frá, ab hann hafi dregib saman á Englandi 4000
merkr silfrs. Menn rébu honum þar frá ab ferbast til Noregs, því
menn sögbu aí) fólk þar væri illa sibab, og svo fátækt, ab hann

fengi þar ekki ætan mat
,

né annan drykk en blöndu
,

en hann
lét ekki þetta aptra sér, heldr bjó hann sig frá Lynn meí) raestu

vibhöfn og kostnabi, og lenti í Noregi nærri Björgvin 17. Juni.

Hákon konúngr hafbi hinn mesta vibrbúnab, og haíbi safnab til sín

öllu stórmenni í ríki sínu, og tók vegsamlega á móti kardínálnum.

Abr en konúngr var vígbr undir kórónu var reynt til á ymsa
vegu ab fá hann til ab auka réttindi kirkjunnar, á sama hátt og
erkibiskup hafbi ábr farib á leit, en koniíngr vissi nú betr en fyr

hvernig vegrinn lá, og vísabi ölhun sh'kum tilmæhim aptr einarb-

lega, en lét pýngjuna kh'ngja undir eyra kardínáinum
, og hann

skildi þab svo vel, ab hann gjörbi síban allt hvab konúngr óskabi.

Krýníngin fór fram eptir ósk konúngsins á Ólafsmessu dag (29.

Juh), meb mikilH vibhöfn, svo sem sagt er frá í sögu Hákonar kon-

úngs (kap. 253—254: Fornm. s. x, 14—17), og stób sú hátíb í

i) Hákon konúngr hafbi sjálfr (1240) látib gefa konúngs nafn Hákoni

syni sínum, sem kallabr var Hákon konúngr vingi; og var elzti sonr hans

skilgetinn, en gengib framhjá Signrbi syni sinum óskilgetnum, sem

var J)ó eldri og fæddr ábr en konúngr kvongabist.
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8 daga (29. Juli til 7. August). Eptir þab stób rá?)8tefna og um-
ræbur um landsmál andieg og veraldleg frá 8. til 17. August, og
eru sum af abalatribunum í ályktunum þessa þíngs auglýst í tveim

bréfum kardínálans, frá 16. og 17. August, sem enn eru til.

Eptir þetta bjdst kardínállinn til brottferbar og var leystr meb

gjöfum úr garbi ; þar ab auki fékk hann af konúngi 1.5000 merkr

sterlínga , og frá klerkastéttinni í Noregi 500 merkr handa fé-

hirzlu páfans. Kardínállinn lagM leib sína austr meí) landi
, og

austr til Svíþjóbar, var hann þar um vetrinn eptir og fram á

næsta sumar, og kom a& næsta hausti til Rómaborgar, en hann

andabist 1251, og var kallabr heilagr maí)r.

pRt var ab vonum , ab svo shínginn mabr og fastheldinn

viÓ uppátæki sín, sem Hákon konúngr var, mundi ekkispara aÖ

nota sér kardínálann til ab koma fram málum sínum á Islandi.

í ölhim sínum lymskubrögbum móti Islendíngum og þjóbfrelsi

þeirra hafbi hann aldrei beitt neinu rábi sem sýndist meinlausara

en þetta, og þó kann vera ab þab hafi gjört meira að verkum

en vér höfum nú sögur af. Hákon konúngr hefir án efa séb

um
,

ab atkvæbi kardmálans yrbi kunnugt á íslandi
, og gjört

sem sterklegast, og þab hefir án efa mebal andlegu stéttarinnar

verib tekib sem boborb páfans ,
er menn væri skyldir aí)

fylgja, sljófgab mótstöbu höfbíngjanna ogí augum alþýbu hafib

upp málstab þeirra ,
sem fylgdu konúngi og hans vilja móti

réttindum landsmanna
, því svo hafbi magnazt klerkavaldib á ís-

landi um hin seinustu fimmtíu ár, ab síban Snorra Sturluson

leib hafbi enginn leikmanna vit eba þrek til ab segja h'kt og Jón

Loptsson fyrrum : ab páfinn í Róm eba hans kardínáh mundu
hvorki vita betr né vilja en hinir fornu íslendíngar, sem unnu

þjóbfrelsi sínu og höfbu bæbi viJja og góba greind á ab gæta

þess. Um haustib eptir Haugsness fund (1246) höfbu þeir Gizur

l^orvaldsson og þórbr kakali Sighvatsson farib bábir á fund Há-
konar konúngs, og J)ab sjálfkrafa^ eptir því sem er ab sjá, til þess
ab festa mál sín á hans dóm. Konúngr hélt þeim bábum vib

hirb sína um vetrinn
, og hafbi stefnu um mál þeirra ,

en sagbi

engan úrskurb. pó höfbu þeir ekki vit á ab sættast sjálfir, og
jafna svo mál sín og lands síns, ab konúngr þyrfti ekki ab fjalla

um þau. Um vorib eptir var vígbr Heinrekr biskup Kársson til

Hóla
,

norrænn mabr og einn af traustustu verkfærum tlákonar

konúngs bæbi í Noregi og á íslandi
, þó hann væri þar ekki

nema fimm ár af þeim þrettán ,
sem hann var biskup. þar er

enginn efi á, ab Sigurbr erkibiskup hefir vahb j^enna mann kon-

língi til vilja og til ab fylla flokk hans, og skotib honum inn á

íslendínga. Heinrekr biskup var vib krýnínguna í Björgvin , og
fann konúngr þá tíma kominn til ab segja úrskurb um mál þeirra
Gizurar og f>órbar, og höfbu þeir |)ar vib mest atkvæbi kardín-

álh'nn og Heinrekr biskup. Konúngr dró fram hluta Gizurar þab
sem hann gat, því þeir attu betr saman en Sturlúngar og hann

;

eigi ab síbr vann þó Heinrekr þab á, ab þórbr hafbi sigr í þetta



544 UM VILHJÁLM KARDÍNÁLA. 1247.

sinn
;
enda er þab og aubsætt

,
ab biskup ,

sem átti ab fara nýr
og ókunnugr til stóls síns

,
muni hafa gjört allt hvaí) hann gat

til ab koma sér vib þórb, sem átti þá alls ráb fyrir norban land,

og reyndar á öllu Islandi
, þar sem Gizur átti einkis ráb nema

fyrir sunnan, eptir ab hann hafbi mist vald sitt í Skagafirbi eptir

Haugsness bardaga. 1 sögu Hákonar konúngs (kap. 257 : Fornm.
s. X, 23} er sagt frá málalokum á þann hátt: ^^|)á fór sá skipan
til íslands meb rábi kardí nál a

,
at sú þjób, er þar bygbi,

þjónabi til Hákonar konúngs , þvi at hann kallabi þat úsannh'gt,
at þat land þjónabi eigi undir einhvern konúng, sem öU öunur

í veröldinni. þá var sendr út {jórbr kakah meb Heinreki biskupi ;

skyldu þeir flytja þat eyrendi vib landsfólkit
,

at allir játtabist

undir ríki Hákonar konúngs, ok sh'kar skattgjafir, sem þeim
semdi . . . Gizur {^orvaldsson var eptir í Noregi". En í Sturl-

únga sögu (7, 46 : lll, 93) er sagt frá á þann hátt, ab ^^Hákon

konúngr lét þá Gizur ok þdrb kæra mál sín svá at kardínáUinn var

vib, ok lét tjá honum alla málavöxtu þeirra". Kardínálnum þótti

þórbr hafa orbib fyrir skakkanum og ^^vildi
hann þat eitt heyra,

at þórbr færi þá til íslands en Gizur væri þar eptir, kvab þat ok

ráb, at einn mabr væri skipabr yfir landit, ef fribr skyldi vera.

þá var ok vígbr Heinrekr biskup til íslands
,

til Hólastabar
,

ok

dró hann mjök fram lut þórbar vib kardínálinn ok svá vib kon-

únginn .... Um sumarit Ólafsmessu var Hákon konúngr vígbr
undir kórónu . . . . þá var þat rábit, at þórbr skyldi út

,
ok

var hann þá skipabr yfir allt land til forrába, en Gizur var þá

eptir, ok þótti honum þat allþúngt, var honum þá skipub sýsla
norbr í þrándheimi. þorgils frændi þórbar var þá eptir hjá

konúngi, svá sem í nokkurri gislíngu fyrir þórb til trúnabar vib

konúng". Hvorug þessi frásögn gefr neina átyllu til ab halda,
ab kardínállinn hafi ritab neitt bréf til Islands (Munch iv.

1, 277), þar á móti gæti menn skilib svo Hákonar sögu ,
sem

konungr hefbi sent til íslands bréf um þab, ab heimta umráb yfir

landinu
, og ab þórbr kakali hafi tekib vib því umbobi konúngs

bréflegu, ab hann skyldi rába yfir landi og heimta skattgjald af

landsmönnum ;
en eptir frásögnum Sturlúngu er ekki ab sjá sem

þórbr hafi birt nein bréf, eba farib fram á vib landsmenn um
neinn skatt handa konúngi, svo ab líklegast er ab allt hafi verib í

munnlegum samníngum þeirra á milli
;
en þau bréf sem hann hefir

haft frá konúngi, hafi þau nokkur verib, hefir hann ekki haft til

annars, en til ab sýna þau í læmíngi, þar sem honum hefir þótt

hlýba, til ab auka vald og álit sjálfs sín
; og þarmeb sjáum vér

ástæbuna til
,

ab hinn fasti njósnari konúngs ,
Heinrekr biskup,

bar honum ab skömmu bragbi þann vitnisburb, ab hann reyndi ab

koma landinu undir sig sjálfan, en ekki undir konúng, og fyrir þá
sök stefndi konúngr þórbi utan meb bréfi 1249, og gegndi hann

því og fór utan árib eptir; er þab því aubsætt, ab þórbi hefir

þótt þab eina rúb um þessar mundir
,

ab halda vináttu vib Há-
kon konúng, og reyna meb því móti ab hleypa fram af sér
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snörunni, sem komin var nm háls honum
,
en honum tókst þab

ekki. En þó kardínállinn hafi ekki skrifab bréf til íslendínga, er

þab alllíklegt, ab hann hafi látib sér um munn fara, ab ísland

hefbi eiginlega enga stjórn, af því þar væri enginn konúngr yfir,

og þessvegna væri slíkr ófribr í landi
;

en hann gætti ekki þess,

at) sá stób nærri honum sem efldi og æsti allan þann ófrib, sem
var Hákon konúngr sjálfr. f>ab er ekki ab efa, ab Heinrekr

biskup muni ekki hafa sparab ab brýna fyrir íslendíngum orb

kardínálans
, og þab, ab öll sæla landsmanna væri undir því

komin, ab þeir felldi sig til hlýbni vib Hákon konúng og gyldi
honum skatt.

Af bréfum þeim ,
sera Vilhjáhiir kardínáli gaf út í Noregi,

eru þau tvö merkilegust sem fyr var getib , og þó þau snerti

ekki Island sérílagi, þá sýnist sem þau hafi snemma komib þángab
í útleggíngum og ágripum. En svo ab samanhengi bréfanna

verbi mönnum Ijóst, þá tökum vér hér fyrst frumbréfin á Latínu,

þar næst meb hverju bréfi útleggíngar þess , og ab síbustu

ágripin. Eptir því sem sagt er frá í sögu Hákonar konúngs,

þar sem tahb er upp nokkub af boborbum kardínálans (Hákonar
s. kap. 255: í'ornm. s. x, 21—22), þá höfum vér þó ekki bréf

hans um þab ,
sem einna merkilegast var, er hann

,
sem

sagan segir, j^fyrirbaub járnburb, ok sagbi, at þat bar eigi kristn-

um mönnum at særa gub til nokkurs vitnisburbar um mál manna",
en í þess stab innleiddi hann vitnaleibslur. pó ab járnburbr
hafi aldrei verib mjög tíbkanlegr á íslandi

, og sé ekki nefndr í

kristinrétti hinum forna (1123), þá var hann þó leyfileg sönnun

eptir Grágás í stöku tilfellum (Jón Arnason og Jón Eiríksson í Ind-

ledn. til denlsl. Eetterg. 1762, 4to. bls. 180-181; Finn. Joh.

Hist. Eccl. Isl.
I,

177— 179) og þess finnst getib á stöku stöbum,
ab sh'kar skýrslur hafi verib framdar á íslandi allt fram undir

þessa tíma, en aldrei síban. Svo gæti og hafa verib um sum
önnur boborb kardínálans, ab þau hafi verib birt og höfb fyrir

lög á íslandi eptir því sem mönnum hefir þótt vib eiga, en ekki

framar
, og til þess mun þab miba

,
ab Skálholts annáll hinn

forni teh' ^^boborba breytni" á íslandi árib 1248, því þá gátu
bréf kardínálans um aftekníng járnburbar verib birt og ab nokkru

leyti lögtekin á Islandi á alþíngi um sumarib.

Vér skuhmi fyrst skoba bréfib frá 16. August 1247, og er

þar í fyrstu grein talab um kirkna rábin svo sem þau voru í

Noregi ; þessi grein útti ekkert skylt vib ástandib á íslandi
, því

bændr höfbu þar enn ráb yfir flestum kirkjum og kirknaeignum,
nema í Austfirbínga fjórbúngi , og vér verbum ekki varir vib, ab

hinir norrænu biskupar, sem um þetta mund voru á íslandi, hafi

gjört neinar tihaunir til ab koma því á
,
sem kardínállinn telr

^^skyldu" kirkjunnar ,
ab enginn leikmabr hefbi ráb yfir hennar

gózi.
— Um hib annab atribi, kosníng biskupanna, var á íslandi

engin eiginleg föst regla , því fslendíngar höfbu ábr kosib sjálfir

og erkibiskup stabfest
,

en af því ab þar voru engir kórsbræbr

Dipl. Isl. I. B. , 35
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Ccapitulá) vib biskupsstólana tók nú erkibiskup kosníng undir

kapítulann í Niíiarósi í hvert einstakt skipti, og þab sýnist um þetta

mund, sem íslendíngar hafi ekkert atkvæbi haft og þó engin mót-

mæli hafib, en síban kom atkvæbi þeirra framar til greina, þegar

tímar hbu, og kusu þeir þá biskupsefni á samkomum eba á alþíngi,

líkt eins og í fornöld hafði verib. — Um hií) þribja atribi, fyrir

hverjum mál skuH sækja, kemr ekki vottr fram ab sinni á Islandi,

en í tíb Árna biskups þorlúkssonar er skrásett um þessa grein.

Hin fimta greinin sýnist líklegust til ab hafa verií) notub af fylgis-

mönnum konúngs á íslandi
, ^og

hin sjötta gat átt allstabar vib,

sömuleibis og hin sjöunda. A bréfinu öllu samanteknu er aub-

sætt, ab þab muni ekki útgefib meb neinu tiiliti til fslands
,

en

efni þess er svo lagab, ab þab gat gefib átyllur til ab byggja á því

og styrkja þar meb vald klerkanna og konúngsins; |)etta sýna ágrip

þau, sem til eru og hér fylgja á eptir bréfinu.

A.

Bréf þetta er á Latínu til í tveim afskriptum meb hendi Arna

Magnússonar; hefir hann ritab abra þeirra meban hann var hjá

Barthohn, á ýngri árum sínum, og er hún í því safni sem Barthohn

hefir eptirlátib sér og nu er í bókhlöbu háskólans í Kaupmanna-

höfn, Barthol. iv [e], bls. 370—372; hefir Árni ritab þab eptir

gamalli bréfabók á skinni, sem hafbi verib vib biskupsstólinn í Björg-

vin , en síban kom í bókasafn háskólans í Kaupmannahöfn og

brann þar 1728. A þessari bók hafa verib flest bréf frá þrett-

ándu öld og fyrra hluta fjórtándu aldar, til 1340. Eptir J^essari

afskript Arna er bréfib prentab í Norges gamle Love
i,

450—451.

Önnur afskript meb hendi Arna er í pappírs-afskriptum í safni

hans, Nr. 15, og vita menn ekki hvaban sú er tekin, en hún er

ab mestu hinni samhljóba; eptir henni er bréfib prentab í Finn.

Joh. Hist. Eccl. Isl. I, 568— 569, og í Thorkelins Diplomatar. Arna-

Magnæan. ll, 28—29. þormóbr Torfason hefir ekki haft bréf þetta

á Latínu, en hefir snúib því úr Norrænu og er þab prentab í hans

Histor. Norveg. iv, 252—253.

Privilegium Wilhelmi Sabinensis.

Willelmus miseratione divinaSabinensisEpiscopus, Aposto-

licæ sedis legatus ,
Universis Christi fidelibus præsentes literas

inspecturis ,
Salutem in nomine Jesu Christi.
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Cum in Norwegia legationis officio fungeremur, propter

verbum Dei et coronationem regis ,
convocatis Archiepiscopo

et suffraganeis ejus , qvi vocari poterant, et aliis prælatis et

clericis
,

nec non baronibus regni, multas habuimus prædi-

cationes publicas et colloqvia multa cum rege et omnibus

Supradictis, et de multis Capitulis tractatum fuit inter nos, et

etiam disputatum.

1. Consideratis autem omnibus, invenimus Ecclesiam Regni

Norwegiæ in plena, qvieta et pacificá libertate jurisdictionis

omnium causarum spiritualium ,
inter qvoscumqve qvestio ver-

teretur, et omnium clericorum
,

sive spiritualiter sive tempora-

liter, ex delicto vel qvasi, ex contractu vel qvasi, contra ipsos

qvestio moveretur.

Simiiiter jus patronatus in omnibus Ecclesiis et capellis

invenimus prædictam ecclesiam Norwegiæ liberé et integré ac

pacifice possidere , exceptis tribus capellis ,
de qvibus qvestio

erat inter Reginam Norwegiæ et Episcopum Staw^angrensem ;

super qvibus coram nobis sic transactum et concordatum

fuit, ut Regina in vita sua, et fiiii ejus posteam, habeantjus

patronatus in eis; sed nullatenus transeat ad nepotes, sed ad

Episcopum et Ecclesiam Stawangrensem integré et iiberé re-

vertatur, qvia et, tempore transactionis, erat Ecclesia et Epi-

scopus Stawangrensis in ejus possessione liberá et qvielá;

2. Electiones qvoqve Episcoporum et omnium prælatorum
liberé invenimus fieri

,
nullis reqvisitis laicis, sed per solos cleri-

cos, ad qvos jus eligendi, secundum jura canonica, pertinebat ;

3. Unde super hiis omnibus in prædicatione publicá monu-
imus universum populum ,

coram Rege vel Archiepiscopo et

Episcopis, ac aliis prælalis regni; qvod si qvis haberet aliqvid

agere contra Archiepiscopum, recursum haberet ad dominum

Papam vel ejus legatum; si autem contra Episcopum ,
Archi-

episcopo conqveratur; si vero contra clericum
,

adeat dyoce-
sanum ipsius. Si vero Layco moveatur qvestio de spirituali

causa, apud dyocesanum episcopum conqveratur.

Cæterum si de causa temporali fuerit contra laicum qvestio,

sive laycus sive clericus conqveratur, apud dominum Regem,
vel ejus judices suam justiciam proseqvatur.

4. Preterea si qvis, contempto judice et judicio, ut supra

dictum est, alterius possessionem rei immobilis sev juris,

35»
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propria auctoritate et volimtate attemptaverit ingredi violenter,

noverit se excommunicationis vinculo innodatum.

6. Jtem excommunicamus^ ibidem singulos et universos,

qvi contra Regem et Regnum Norwegiæ insurgere ,
vel pacem

regni attemptaverint perturbare.

6. Jtem excommunicamus*
, qvicumqve Sanctimonialem in-

terpellaverit de fornicationis peccato.

7. Super istis autem excommunicationibus ct aliis, qvas

inRegno Norwegiæ fecimus, dyocesanis perpetuo committimus

vices nostras; statuentes
,

ut qvicumqve inciderit in eas, vel

in aliqvam earundem, et voluerit converti ad dominum
,
et sat-

isfacere de peccato, dyocesanus ejus ipsi juxta ecclesiæ formam

beneficium absolutionis impendat.

Datum Bergis xvij. kal. Septembris ,
Pontificatus Domini

Jnnocentii papæ qvarti anno qvinto.

B.

Af hinu undanfaranda bréfi er til útleggíng, sem h'klega er

samin í Noregi, og er nú til á þrem bókum. Hin bezta þeirra er

meb hendi Arna Magnússonar, ritub meb fljótaskript, eptir skinnbók,

sem virbist hafa verib frá fyrra hluta fjórtándu aldar, og var í hinu

forna bókasafni Kaupmannahafnar háskóla, sem brann 1728; þessi

afskript er í hinu fyrnefnda safni Bartholins lii [D], bls. 813— 815.

— Önnur afskript nokkub afbökub aí) málinu til er á skinnbók í

safni Arna Magnússonar Nr. 65. 4to., bls. 157— 158. Sú bók

heflr verib í Noregi, og var seinast í eigu þormóbar Torfasonar, ábr

en Árni fékk hana af ekkju hans. þar er á brot af Gulaþíngsbók

Magnús konúngs, þar eptir réttarbætr, frá 1280 til 1318, síban

Bjarkeyjarréttr og í'armanna lög ,
en seinast Kristinréttr Jóns erki-

biskups ;
en á undan kristinréttinum er þetta bréf Vilhjálms kardín-

ála og ein réttarbót Hákonar konúngs háleggs, ritub á tveim blöb-

um meb annari hendi
,

sem sýnist vera ýngst þeirra sem á bók-

inni eru, en þó eigi ýngri en 1350. Eptir þessari bók er bréfib

prentab í Norges gamle Love i, 451—452, — Hin þribja afskript

i) Arni hefir gjörC oriHiT a&: excommunicavimus, en útleggingin er

með' hinu.
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er á skinnbók, sem inniheldr Bjarkeyjarrétt fyrir Nibarós kaupstab,

og er nú í hinu mikla bókasafni konúngs í Kaupmannahöfn : Gamle

kongel. Saml. Nr. 3262 í 4to, en sú bók er ritub 1576.

Wiliallmur med guds miskun biskup af Sabina legate

pafvans af Rom sendir ollum guds vinum þeim sem þetta bref

sia edur hðyra. q[ueðiu] g[uds] oc vars herra Jhesu christi.

þa er ver vorum i Norighi i Legata starve af pafvans

vegnat af rom til þess at predica guds ordh
,

sva oc saker

þerss at konghurinn skildi krunast þa letom ver saman kalla

Erkibiskupinn oc alla liodbiskupa i landeno oc sva alla adra

formenn heilagrar kirkiu oc merkilegasta klerka oc barruna

alla þa sem i varo rikinu er saman mattho kallast oc hafdum

ver marghar predicaner opinberligha oc sva morgh samtol med

konghinum oc ollum fyrnemdum monniun oc var tala var i

millim bede um þa luti sera heillaghre kirkiu vardade oc sva

kongdominum
1. sidan ver hafdum skodat oc hðyrtt alla þa luti sem

oss bar til at gera þa funnum ver heilagha kirkiu 1 Norighi

vera i fullum nadom oc ollom oc allt sitt frialse hafva i

ollum þeim lutum sem henne bar til at hafva bede af lerdoms

veghnat oc sva af krununnar veghnat

oc sva funnum ver heilagha kirkiu hafva oc eigha alla

sina skylldu þa sem henne bar til at hafva oc eigha fra

fornu oc nyiu fullkomligha oc frialsligha a malghalaust firer

hveirium manne utan þriar Gapellur vauru þer at drottninghin

af Norighi oc biskupinn i stafanghre hafdu sva gortt sin i millim

at drottninghin skildi eigha þer Capellur medan hennar

lif vere oc sva hennar synir eftir hena, en med engho mote

skildu hennar barnna born eighnast þer Gapellur utan þer skildu

aftur falla eftir þeirra dagha undir biskups stolenn i Stafvang-

ro
, þvi at biskups stollenn i Stafvanghre hafde át þer Gapell-

ur adur en drotninghin kömest ath.

2. Sva oc um kostningh biskupanna oc allra annarra for-

manna heilaghrar kirkiu funnum ver at þeir varo frialser um
sik sva at enghir leikmanna lutado ser þar 1, ulan þeir einir
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saman klerkanner hafdu ser þar kostningh er kiosa skildu ser

þar formenn efter loghum heilaghrar kirkiu,

3. þar med letom ver predica openberligha oc mintum ver

konghinn a oc krununa Erkibiskupinn oc alia adra liodhbiskupa

oc alla adra formenn heilaghrar kirkiu baruna oc alian almughan

i landeno at hver sem kera villde mote Erkibiskupe þa skilde

hann fara til pavans oc kera sik þar ellighur firer hans legata,

En ef nokor vildi kera i mote biskupi þá skildi han kera sik

firer Erkibiskupi hans En ef nokur vilde kera á prest þa skilde

han kera sik firer biskupi hans, Hefði oc nokor Leikmadur at kera

andaiight malefnni þa skilldi han kera firer biskupi hans,

En hver sem hefde veralleght mallefnni hvart sem han vere

helldur prestur edur leikmadur þa skildi han kera firer kongi

elHghur firer þeim domara sem konghur heifvir til skipat at

gera rett manna i millim
,

4. En hver sem firersmaar domaran oc vil eighi domen

standa oc heldur annarra manna eighur mote loghum oc rett-

endum oc vil engan retth standa þa skal han vita sik falla i

ban bede guds oc manna

0. sva oc seitium ver i ban alla þa er up risa i mote

konghe sinum oc vilia gera ofridh i landeno,

6. Jtem alla þa setium ver i ban er Nunnur vilia taka

naudghar ,

7. Um þessar bans pinur oc allar adrar þer er ver budum

i Norighi þa fam ver valld vart biskupum þeirra er i þvilik

storfelli oc stormeli kunnu i falla at þeir meghi Iðysa þa af

ef þeir vilia betra sik oc bðta vidur gud oc men
,

Datum Berghis xvij kal. Septembris, Pontificatus Domini

Innocencii pape qvarti anno qvinto.

C.

Agrip af hinu undanfaranda bréfi Vilhjálms kardínála eru til

í nokkrum fornum íslenzkum handritum
, og sýnir máli?) á þeim,

ab þau muni þó vera tekin eptir öbrum eldri. þessi ágrip eru :

1. Eptir Skinnasta&abók, Nr. 136 í 4to. í safni Arna Magnús-

sonar, bls. 285—286. Skinnbók þessari og efni hennar er lýst

hér ab framan, bls. 67—68, og er hún frá hérumbil 1480. Eigin-

lega er ágrip þetta hib sama einsog síbari hlutinn af statdtu Jóns
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erkibiskups frá 1280, svo sem hún er í hinu styttra formi (Norges

gaml. Love iii
, 240—241) , og þar vib bætt skipunum ,

sem

eru áþekkar greinum í statútu Gyrbs biskups 1359 (Finn. Joh.

Hist. Eccl. Isl. II, 113). þab er au&sætt, ab þetta ágrip er ab

nokkru leyti byggt á því bréfi kardínálans, sem hér er á undan,

en ekki hinu eptirfaranda (Nr. 140); eru þó hér mÖrg atribi önnur,

og hafa verib enn fleiri, því nibrlagib vaiitar. Sturla þórbarson

getr þess einnig, ab kardínálhnn hafi gjört „margar skipanir abrar",

sem ekki eru taldar í sögunni (Hákonar s. Hakonars. kap. 255:

Fornm. s. X, 22) og ekkert af þessum atribum er þar talib.

2. Eptir skinnbók frá hérumbil 1550— 1570', í safni Arna

Magnússonar Nr. 45 í 8vo. par er fremst brot af Jónsbók, sem

nær aptr í 6. kap. í þíngfararbálki. þar næst fylgir ágrip af

Réttarbót Vilhjálms kardínála um eignir kirkna (Nr. 140 hér á

eptir). J)á er ágrip þab, sem hér er prentab, af Réttarbót kar-

dínálans um uppreisn móti konúngi , ágáng á fasteignir manna
,

o.

s. frv., bls. 18— 19. þar eptir fylgir brot af frumvarpinu til gamla

sáttmáia, og brot af sáttmálanum vib Hákon konúng hálegg frá 1302.

þá koma brot af forsögnum (J'ormulœ juridicœ} og þar eptir fjöldi

af réttarbótum
,

er ýngst þeirra hin fyrnefnda stabfestíng Kristjáns

annars frá 1507 á réttarbótum Hákonar konúngs. Víba vantar í

þessa bók. þab ágrip, sem hér fylgir eptir, hefir ekki verib ábr prentab

á Islenzku, en dönsk útleggíng af því er prentub aptan vib hina

dönsku Jónsbók (Khavn. 1763. 8vo), bls. 403.

3. eptir Hvanneyrarbókinni (AMagn. Nr. 186. 4to), sem lýst er

hér ab framan Nr. 38, bls. 218—220; er þetta ágrip þar sem kapítuli í

Kristinrétti Arna biskups, á bls. 58—59 í skinnbókinni, en þab er

prentab eptir henni í Finn. Joh. Hist. Eccl. Isl. i
,
235 athgr. c

1.

Vm [skipanir Vilhialms kardinala]^.

þa er vilhialmr kardinalis var sendr til noregis med herra

pafans [bode] ok legata valldi gerdi hann þær skipanir. at hver

sem at med afli gengi jnn j anars manz fasta eign eda rettindi af

i) Þab er án efa prentvilla sem stendr í Norg. gamle Love i, 461 ,
ab

þessi bók sé frá fimtándu öld, þvi þar stendr réttarbót Kristjáns annars

um stabfesting réttarbóta Hákonar konúngs (bls. 23—25 í skinnbókinni).

2) fyrirsögn raub, og einúngis fyrsta orbib. Upphafsstafr raubr.
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sialfs sins valldi ok vilia af sialfv verkinv er hann gerdi se

hann med bansetningar banne bvndinn.

þat fylgir ok til þess at eigi skvlv rans menn af flærd

sinni ok rangindvm þarfindi taka ef þessir hlutir eru klerkanna

eign eda kirkna eda þeirra valld. þa skal ransokin dæmaz

af kirkiunnar domara.

Jtem hefir Jnnocencius pafvi skipat at almenniHgv þingi.

at þeir menn sem gera þeirra skipanir eða venivr sem helldr

mega kallaz ouenivr er j mot ganga frelsi heilagrar kirkiu. þa

falla þeir j bann fvikomlega ok bansetning af sialfs sins verki.

Svo ok þeir sem þa skipan rita eda eptir þeim dæma. ok

sua þeir sem slíkvm domvm lysa eða birta almenniliga eda

eptir þeim logum eda setningvm bref eda bodskap eru dæmdir

til minkvnar frelsis heilagrar kirkiv eda valldz biskupsins.

Sua eru þeir ok bansettir sem navdgan klerk draga til

leikmanna doms at dæma kirkivnar goz eda þeirra þeim ecki

epptir spvrdvm ok j moti mælindvm.

Sua ok þeir sem med validi ok kvgan lata leysa sig af

banni ok forbodi.

sua bansetium ver alla þa sem dirfaz vpp at risa j
moti

herra konunginvm ok noregs riki eda rvgla med verki eda

radi frid rikissins.

Jtem furbiodvm ver at klerkar eda leikmenn hlavpi jnn j

nvnnv setur ok klaustr at logligri sok ok skynsamligri. hvat

er klerkar þa skvlv missa sitt embæ.tti. En leikmenn skal for-

boda ok bansetia ef þeir vilia eigi af lata.

Eigi skulv fleiri takaz j klavstr jnn en þeir megi an ve-

soUd lifa af gozi klavstvrsins.

I>at furbiodvm ver ok sterkliga at nock[u]r klavstra madr

brodir eda systir hafi ser eginligt goz. heildr se ollvm allir

hlvtir sameiginligir ok fai formadr klavstursins hverivm sem

þarf epter þvi sem þa er stadurin rikur.

En ef nockur finz hafa eiginligt. þa er andaz þa skal sa

eigi hafa kristina manna gropt.

Prestar allir er kirkiu hallda skulv jafnan ca þeim sitia

ok jnnan soknar vera ok hvergi logvistvm bvrt vtan fvlla navdzsyn.

Er ok ollvngis fvr bodit at fara'

i) nibrlagib vantai' i skinnbókina.
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2.

R[ettar] B[ot] vilhialms [Gardinala].^

þessar skipaniii baud og setti [Vilhjialmur Gardinalis med
Radi og viiia Halíonar iiongs.

at sa skylldi bansettur ver[da sem] dirfdizt at Risa vpp j

moti Herra [kongin]um og Noregs Riki eda ruglar med verk[um

eda] radi frid: Rikisins.

Og þat einginn [madur sky]lldi jnnganga med afli edur

ofRiki j [annars] manz fasta eign edur Rettindi

og eigi skylldi fleiri menn jnn takazt j klaustrin en þat

þeir mættu an vesalldar lifa af [kl]austursinz Gozi.

Og þat einginn klaustra madur brodir eda SystiR hafi sier

[ne]itt eiginlegttgodz helldr skylldi aull[um] aUiR hlutiRj klaustr-

ino sameiginligir vera:

Og formadur klaustursins fai sier huorium sera þarf eptir

þui sem þca er stadurinn Rikur til.

Eii ef nockur finzt hafa eiginlegtt þoi er hann andazt þca

skai sca ei hafa kristinna manna groptt.^

3.

Capitulum wm helgi^.

|)a er vilhialmur cardinalis var sendr til noregs med herra

pauans bode ok legata uallde þa giorde hann þær skipaner.

at huerr sem med afle geingur jnn j anars manz fasta eign

edur rettinde. af sialf[s] sins uallde ok uiUa. afþuisialfu verkinv

er hann giorde. se hann med bannsettningar bandi bundinn.

þat fyllger ok til þess at eigi skvle ransoknare* af flærd

sinne ok rangindvm þarfinde taka. Ef þessír hlutir ero kirkna

eign edur klerka edur þeirra uoUd. þa skal ransoknin dæmazt

af kirkiunar domara.

i) fyrirsögn meh rauí)u letri og upphafsstafr rauí)r. Þar sem roti^ er

i ja?)rinum blabsins er sett hér í [].

2) ekki hafa hér verib ritaí)ar fleiri greinir, en næst á eptir er frumvarp

^^gamla sáttmála" Islendinga \ib Hákon konúng og Magnús son hans.

3) fyrirsögn rau^. Upphafsstafr rauíir og dregit) í grænt. Á spázíu

lítib þ. 4) pann. skb.; ransraenn, aiTrir.
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140. IT. August 1247. í Björgvin.

ViLHJÁLMR kardínáli, biskup af Sabina, sendiboði postulegs

sætis til Noregs og Svíþjóðar, skipar fyrir um belgidaga ieyQ

og um meðferð á kirkna eignum og tíundum.

I^etta bréf Vilhjálms kardínála er í upphafi einúngis stílab

til Noregs, einsog hib fyrirfaranda, en hefir sífean verib ab nokkru

leyti leidt í lög á íslandi. Hér er fyrst prentab frumbréfib á

Latínu (A) ; þar næst útleggíng þess á Norrænu
,

eins og þab
var birt í Noregi meb bréfi Hákonar konúngs (B) ; þá fylgir önnur

útleggíng þess, eins og hún er í íslenzkum handritum (C) ;
síban

greinir þær, sem lögleiddar eru meb berum orbum á Islandi

í Kristinrétti Arna biskups og í réttarbót Hákonar konúngs (D) ;

og loksins ágrip þau, sem finnast í íslenzkum handritum, blöndub

meb öbrum skipunum, sem eignabar eru Vilhjálmi kardínála (E).

Bréf kardínálans á Latínu er nú einúngis til á einu skinn-

blabi, sem er í hinu Norska frumbréfasafni Arna Magnússonarj Fasc.

XXII, Nr. 5b. þetta blab er í aflaungu fjögra blaba broti, ritab í

tveim dálkum á blabsíbunni, meb krókóttum stöfum
,

líkt og vant

er ab vera í norskum handritum. í>ab er því h'klegt, ab blab þetta

sé ritab í Noregi á fyrra hluta fjórtándu aldar, og ekki seinna en

1.350. A fremri blabsíbunni er fyrri dálkrinn aubr ab ofanverbu,

svosem sex h'na bil; þá byrjar þetta bréf kardínálans, og fyUir þab

mestan hluta fyrri blabsíbunnar
,
en nebarlega á síbara dálki byrjar

önnur skrá á Latínu, sem er sáttargjörb milU Aubfinns biskups í

Björgvin og prófastsins vib postula-kirkjuna í Björgvin, sira Finns

HaUdórssonar, ritub í Túnsbergi 16. August (XVII. kal. Septbr.)

1320 (prent. í Suhms Hist. af Danm. XII, 340—342, eptir af-

skript Langebeks, h'klega eptir sama skinnblabinu sem hér er prentab

eptir).
— Blab þetta hefir í fyrstu verib í ágætri fornri skinnbók,

sem nú er í safni Arna Magnússonar Nr. 322 í Fol. ab nokkrum

hluta, en sumt er nú Nr. 114 A. og 733 í 4to í safninu. Bók

þessi virbist hafa vcrib norban af Hálogalandi í fyrstu, eba jafnvel

frá Islandi ab nokkru leyti, en á fyrra hUita sextándu aldar átti hana

Hans Símonarson, kórsbróbir í Nibarósi, og eptir andlát hans eign-

abist Jón lögmabr Símonarson á Ögbum bókina 1550, svosem hann
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vottar þar sjálfr (bl. 19). þessi Jón lögmafer var sendr til íslands

meb Pétri Hvítfeld 1553 (M. Ketilss. Forordn. l, 323} og andaí)-

ist 29. Juli 1575 á 63. úri (P. Clauss^n Norriges Beskriv. Khavn.

1727. 8vo. bls. 91).

Eptir skinnblabinu er bréf þetta prentab ábr í Norg. gamle Love.

I, 453. Eptir sama blabi sýnist og vera ritub afskript, meb hendi

Árna Magnússonar, sem er í hinum Norsku bréfa-afskriptum í safni

hans Nr. 16 , og þar eptir er þab prentab i Finn. Joh. Hist. Eccl.

Island. I5
568 og í Thorkelins Dipl. Arnamagn. 11,

30—31.

Willelmus miseracione diuina sabinensis Episcopus aposto-

lice sedis legalus. Omnibus presentes literas inspecturis. salu-

tem in nomine Jesu christi.

1. In partibus Norwegie officio legacionis fungentes inter

alias miserias regni que multe sunt. quoniam terra tribulacionis

et angustie est constituta in nouissimis habitatis' partibus

aquilonis iuxta id quod scriptum est.

homo natus de muliere breve vivens tempus repletur

multis miseriis-.

Intelleximus ibi gemitum populi qui mirabiliter artatur se-

cundum quendam librum extra ordinarium in wlgari eorum

scriptum in diebus festiuis ab omni opere temporali eciam

vrgentibus necessitatibus abstinere.

Cum igitur sicut nos ipsi vidimus et corporali experiencia

distemperanciam terre iliius probauimus manifeste a dimidio

mense Junii vsque fere ad exitum Augusti pluuie in partibus

iUis fuerint ita quod nec arari poterant nec seminari comode

exceptis quatuor forte vel quinque diebus nec tamen continuis

instancia populi conuicti Et ideo de consensu prelatorum statui-

mus et stabilimus vt de cetero non obstante consuetudine vel

verbis supradicti libri impune possint capere alecia quando-

cumque piscacionis illius obtulerit se facultas.

i) leiiTrétt úr : habitantes, sem skinnblaHy og afskriptirnar hafa ;

habitati leuTréttíng í F. Joh. Hist. Eccl. I, 568.

2) Jobs b. 14, 1.
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Fena autem colligere et anonas atque legumina eis liceat

diebus festiuis. si tamen per alios dies propter intemperiem

temporis operari fuerit impeditum. Jta tamen quod si de huius

[modi] intemperie vertatur in dubium vtrum talis fuerit propter

quam debuerit quod supradictum est concedi. Nec ne. hoc

dyocesani iudicio terminetur.

2. Jntelleximus preterea quod vacantibus ecclesiis episcopi

quandoque earum redditus in proprios vsus conuertunt quod
omnino fieri prohibemus. sed ponatur ibi per Episcopum yco-

nomus seu procurator qui fructus colUgat in vtilitatem succe-

dencium ministrorum vel ecclesie conuertendos.

Quartam autem decimarum que ad vtilitatem ecclesie singu-

lariter pertinet integre precipimus conseruari Jta quod nec

episcopi ,
nec procuratores prædicti, racione procuracionis sue

vel accipere vel diminuere audeant vllo modo.

3. Jntelleximus preterea quod aiiqui episcoporum possessi-

ones ecclesiarum accipiunt et sibi appropriant in preiudicium

ecclesiarum et scandalum plurimorum. Quod omnino íieri in

Yirtute obediencie prohibemus. Et si alicubi factum est pre-

cipimus eisdem ecclesiis restitui cum fructibus deductis ex-

pensis perceptis. et si forte ecclesia cuius possessio fuerat ad

nichilum redacta est vel destructa ita quod restaurari non

potest. inter vicinas ecclesias que pauperiores sunt predicte

possessiones dyocesani iudicio diuidantur.

4. Et hec omnia auctoritate legacionis qua fungimur aposto-

lica. precipimus et statuimus in perpetuum obseruari.

Datum Bergis XVI kal. septembris pontificatus domini

Jnnocencii pape quarti. Anno quinto.

B.

Skömmu eptir ab bréf kardínálans var út gefib hefir Hákon

konúngr látib auglýsa þab á Norrænu
, og er þetta hans bréf enn

til í ymsum handritum; eru sum þeirra ritub ab h'kindum í Nor-

egi, en sum á Islandi, jafnvel þó bréfib hafi án efa aldrei verib

sent til fslands, þareí) konúngr hafbi þá enn ekkert löggjafar vald

á landinu.
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Hib elzta og bezta handrit, sem þaí) er hér prentab eptir, er

skinnbókin Nr. 309 í Fol. í safni Arna Magnússonar, rituí) meb ágætri

hendi og norskri stafsetníngu ár 1325, svo sem þar er ritab á bls.

113: j^Completus fuit liber iste. Anno domini CD°. ccc° vicesimo

quinto in translacione beati Cuthberti confessoris atque pontificis.

Deo laus Amen". Bók þessi er alls 200 blss. eba 100 blö?), og

hefir fylgt lögmannsdæminu í Eibsifjaþíngi í Noregi, svo sem sjá

má á því sem þar er ritab. A bls. 123— 124 er ritab þetta bréf

Hákonar konúngs, sem hér fylgir eptir ;
er þab prentab ábr í Thor-

kelins Diplomat. Arnamagn. II, 31™ 32, og síban Norg. gaml. Love

I, 454—456 eptir þessari hinni sömu bók. Meb sama hætti og í

þessari bók er bréfib ritab í annari skinnbók
,

varla ýngri en frá

mibri fjórtándu öld, í safni Arna Magnússonar Nr. 57 í 4to. (cod. Mil-

zovianus), bls. 79. Og enn fremr er |)ab ritab í skinnbók Nr. 31

í 8vo. í safni Arna Magnússonar, bls. 185— 187, sem virbist vera

ritub á síbara hluta fjórtándu aldar
,

eba hérumbil 1370 (í Norg.

gamle Love er hún sett ýmislega á tímabilinu milli 1325— 1400:

I,
338. 454; ii, 183. 453; lii, 3. 86. 138). Af bábum þessum

skinnbókum, 57 og 31, eru mismunargreinir tilfærbar í útgáfunni

í Norges gamle Love, og þykir því ekki naubsyn ab geta þeirra hér.

Bref Hakonar kongs vm rettar boter vilialms cardínalis^.

Hakon með guðs miskim Noregs konongr son hakonar-

konongs. sænðr lærðom lænðom ok biiþæghnum ok ollum þæim
sæm þetta bref sia eða hðyra. queðiu guðs ok sina.

Ver vilium yðr kunnikt gera at þæssar Rettarböter gaf

herra viliamer biskup"^ legate pauans fyrir sakir vars bönastaðar

ok ah-nenneleghrar þurftar æftir þvi sæm bref hans vattar er

þer meghor nu höyra.

Uilialmermeð guðs miskun Sabinensis biskup^ ok [legate]*

paueleghs setes. Sænðr ollum monnum. þæim sæ.m þetta bref

i) fyrirsögn meh raubn. Upphafsstafr raubr og dregib í blátt.

2) CD' (Magnus) i linunni, h. uppyfir , hakonar á spáziu,

3) böp ,
skinnb.

4) meb bendi Arna yfir línunni.
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8ia eða hðyra . j . Noregs konongs Riki. hæilsu ok hammengghio.

j. namne iesu christi.^

1.2 þa er ver skilðum ok sam openberlegar ok ClOargh-

falleghar nauðir ok nauðsynir folksens . j. Noreghe þa jattaðom

ver ok Iðyfðura æfter bðnastað gauuarleghs herra Hakonar kon-

ongs ok annarþ]-^ goðra manna. þæssa luti at taka skal silð a

hælghum daghum sæm a söknom. j. Iðyui huar sæm hon genger

a lanð. hðy ok korne ok alzkonar saðe skal biargha með samæ

hætte huat dæghi sæm er ef nauðsyn kræfuer. En biskup* skal

nauðsynir meta skynsamlegha.

2. Sua ok ef nokor kirkia verðær persona laus eða prest-

laus. þa skal biskup æigi taka skylðir hennar eða tiunðir hennar

eða annur fongh til sin snua ok þat fyrir bioðom ver fyrir huarn

mun. En Raðærs menn eða rðktar skal hann fyrir sætiæ þann

sæm loghiegha ok tryghlegha gæte ok gpymi þæim til handa

er til kan koma eða sealfre kirkiuni til nythsæmðar. hin . iiij.

luter er kirkiunni er æinkaðær. þa skal hann fyrir henne huærghi

skerðæ huert sæm her til hefuer veret. huarke till væiðzslu

vphalðs ser eða annara luta.

3. Enghi biskup** skal ok dirfuæzt at lægghiæ vnðir sik eða

sín stað æighnir eða oðoll annara kirkna ok þar^ sæm þat^

kann geraszt eða gort hefir veret þa skulu æighninnar after

ganga til kirknana ok þat alt upgialðazt er þær hefuer af veret

tæikit fyrir vttan þat er biskup hefuer laght til vmbota æighn-

inni.'^ kann ok kirkian niðær at falla þa skulu æighnir þær sæm
hon atte læggiazt after [til] þæiræ kirkna sæm nestar ero. ok

þo fatðkær at vphalðe með biskups Raðe ok annara goðra

manna.

4. En alla þæssa luti skipaðom ver af þui valðe sæm guð
ok var herræ pauen gaf oss ok biðium ver ok bioðom at huar

maðær hafue ok halðe alla þessi iuti æfter vare skipan vm

alðær ok æfue vhrighðilegha. En sa er ðirfuizt þæsso mote

at gangha þa er sa sanlegha.j. olyðni viðær. pauæn ok oss.

i) ihu xpi.,
skb.

i) tölurnar standa á spáziu í skb. og meti indversku lagi.

3) seinasti stafr met) hendi Arna Magn. yfir línunni.

4) bcp ,
sldnnb. 5) þr (eins og vœri þeir), skinnb.

b) þt (^eins og vœri ]}iú at), skinnb. 7) æighmr, skinnb.; æigninni, 31.
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Var þetta bref gort ok gefuet .j. biarghwia fimtan nattom

fyrir egidii mðsso. a .v. are paua ðomes vars herra pauans

Jnnocencij hins .iiij. paua.

Útleggíngar af þessu bréíi Vilhjálms kardínála eru í mörgum
íslenzkum handritum bæbi á skinni og á pappír, frá því á fjórtándu

öld og þaban af. Hér skal einúngis geta þeirra, sem eru á skinn-

bókum
, og er þó prentab hér eptir einni þeirra , því sá orbamunr

sem hinar hafa er ekki í neinu sérlegu merkilegr. En þessar

bækr eru :

1) Hin ágæta skinnbók frá 1363, Nr, 350 í Fol. í safni Árna

Magnússonar, bls. 241—212, og er prentab hér eptir henni. Bók

þessari er lýst hér ab framan, bls. 444—446. Eptir þessari bók,

eba samkvæmt henni
,

er bréf kardínálans ritaí) í skinnbókinni Nr.

138 í 4to í safni Arna, bls. 281—282; hún er ritufe um eí)a ná-

lægt 1500 (en ekki um 1400, sem Finnr biskup hélt), og er

hennar getií) hér ábr, bls. 446. Eptir henni er bréfib prentab í

Finn. Joh. Hist. Eccl. Island.
l,
257—259. — 2) Skinnbók i hinu

konúnglega bókasafni í Kaupmannahöfn : Gamle kongel. Saml. Nr.

3269a í 4to, bls. 204—205. þessi bók er frá sífeara hluta fjórt-

ándu aldar. — 3) skinnbók í sama safni: Nye kongel. Saml. Nr.

1642 í 4to, bls. 16--17; sú bók virbist vera ritub í Noregi

á fyrra hluta fjórtándu aldar, og er kölkib Túnsbergsbók (codeæ

JunsbergensisJ^ af því hún hefir fylgt lögmannsdæminu í Túnsbergi.— 4) Skálholtsbókin hin ýngri ,
svo köllub

,
frá hérumbil 1400,

Nr. 354 í Foh í safni Arna Magnússonar, bls. 33—34
j þeirri bók

er lýst hér áí)r, bls. 450—451. — 5) Skinnbók Nr. 175 A. í 4to

í safni Arna, bls. 67—68, ritub hérumbil um 1400; henni er og

lýst hér ab framan, bls. 448. — 6) Skinnbók Nr. 158 A. í 4to.

í sama safni
,

bls. 119—120, rituí) á fyrra hluta fimtándu aldar,

um 1420 og þar eptir; henni er lýst hér ab framan
,

á bls.

140—142. — 7) Hvanneyrarbókin Nr. 186 í 4to í sama safni,

bls. 64—66, ritub seint á fimtándu öld, um 1480; henni er lýst

fyr, á bls. 219 og 455. Eptir þessari bók hefir Finnr biskup

tekib orbamun á nokkrum stöbum. — 8) Skinnbók í sama safni,

Nr. 136 í 4to, bls. 292, og er þar brot, því síbari hhiti bréfs-
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ins er tapabr: hún er ritub um sama leiti og hin fyrirfarandi,

um 1480, og er henni lýst hér ábr, bls. 67—68.460. —9) Skinn-

bók í sama safni Nr. 456 í 12mo, bls. 47—48, einnig ritub um

1480, svosem fyr er getib, þar sem henni er lýst hér ab framan,

á bls. 457—458. — 10) Skinnbók Nr. 160 í 4to. í sama safni,

bls. 249—251 ;
hún virbist einnig vera ritub um sama leiti (um

1480). — 11) Skinnbók í sama safni Nr. 151 í 4to
,

bls. 279,

ritub um 1490; þar er á Jónsbók, kristinréttr Árna biskups, rétt-

arbætr o. fl. — 12) Skinnbók í sama safni Nr. 55 í 8vo, bls.

44— 45, 'par eru á ymsar lagagreinir, réttarbætr og forsagnir, og

er hún ritub um 1570. — 13) Skinnbók í sama safni Nr. 458 í 12mo,
bls. 36—37, og er hún ritub seint á 16du öld, hérumbil 1570;

bækh'ngr þessi er nú 88 blöb (176 blss.), og er ritab þar á mikib

safn af réttarbótum og öbrum lögum, dómar nokkrir og forsagnir

margar (^formulœ juridicaí).
— 14) Skinnbók í handritasafni Thotts

í hinu konúnglega bókasafni Nr. 596 í 8vo, bls. 22—23
;

sú bók

er ritub seint á sextándu öld, hérumbil 1580. —
Dönsk útleggíng af bréfi þessu, hérumbil á þá leib sem þab er

hér, er prentab í lagasafni handa Noregi : Gamle kgl. Forordn. og

Privilegier for Norge af Hans Paus. Kh. 1751. 4to.
ii, 169—170,

og í hinni dönsku útleggíngu Jónsbókar: Den islandske Lov Jons-

bogen. Kh. 1763. 8vo. bls. 400—401.

Rettar Botar bref uilhialms kardinala.^

Uilhialmr sabinensis biskup. legatus. ok kardinali paua-

ligs sætis. sender ollum monnum. þeim sem þeita bref sea

edr heyra inoregs konungs Riki. heilsu ok hamingiu i nafni

iesu christi.

1. þa er ver skildum ok sám opinberligar naudir. ok naud-

syniar folksins i noregi. þa iatadum. uer ok leyfdum. epter

bénar stad. Göfugs herra Hakonar konungs ok annaua godra

manna. þersa luti.

SiUd skal taka i leyfi. huart sem hon gengr at ca helgum

dógum edr syknum. Hey[i] ok korni. ok allzkonar sádi skal

i) fyrirsögn meb raubu letri. Upphafsstafr raubr og dregib í grænt.
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biarga med sama hætti huat degi sem er. ef naudsyn krefr.

En biskup skal naudsyniar miskunnsamliga meta.

2. sua ok ef nöckur kirkia verdr personulaus. edr prest-

laus. þa skal biskup æigi taka skyllder hennar edr tiunder.

edr onnur föng til sín snua. ok þat fur biodum v§r huerium

manni. En Rads menn ok Ræktar skal hann fur setia. þann
er gieti ok geymi truliga þeim til handa er til kann at koma.

edr sialfri kirkiunni til handa. Hinn iiij^« lut tíundar sem

kirkiunni er einkadr. þa skal fur henne huergi skerda. huarki

til ueitzUi upphalldz ser edr annarra luta. huat sem her til

hefir uerit.

3. Engi biskup skal ok dirfa sik þers. at leggia undir

sik edr sinn stað [odul edr eignir kirknanna. Ok þar' sem

þat kann geraz. eda hefir gert uerit. þa skulo eignir kirknanna

til þeirra aptr ganga.^ ok þat allt upp gialldaz er þar hefir

uerit af tekit fur utan þat er biskup hefir lagt til. husa"* um-
bota eignarinnar*

kann ok kirkia nidr at falla. þa skulo eignir þær sem kirkian

atti. leggiaz til þeirra kirkna sem næstar ero. ok fatgkaztar at

upphalldi eptir biskups Radi. ok annarra godra manna.

4.'^ En alla þersa luti. skipadum \eraf þui ualldi sem Gud.

ok herra pauinn gaf oss. ok vilium ver ok bioðum at huerr

madr. hafi ok halldi alla þersa luti. eptir várri skipan vra alldr

ok æfl obrigdiligha.

Efi sa sem dirfiz þersu í moti at ganga þa er [sa]^ sann-

liga i uhlydni uid herra pauann ok oss.

þetta bref uar gert ok gefit i biðrguin. [xv. nattum fyrir^

Egidius [messoj'^ ai v*^. ari paua doms vars herra pauans

innocentij quarti.

i) frá [eignir kirknanna. edur J)at fra annari til annarar. eda odvL og

hvar, 7 (A. M. 186. 4).

2) héí)an frá vantar i 8 (A. M. 136. 4).

3) sl. 2. 4. 6. 9. 10. 11. 12. 13. 14; hennar, 7.

4) og þo med Jiui mote at hann siae henne adra nytsamliga hluti, b. v. 7.

s) því sem eptir fylgir er sleppt i 6. 12. 13. 14.

(í) bætt vií) yfir línunni meí) hendi Arna.

7) þannig2. 3. 9. 11; XI nottum fyrir, 1.4. 5. 10; XI nottum eptir, 7.

Dipl. IsL II. B. 36
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D.

Hinn fyrsta vott til þess ,
a?) þau leyfi ,

sem veitt eru í bréfi

Vilhjálms kardínála
,

hafi verib lögleidd á Islandi
,

finnum vér í

Kristinrétti Arna biskups ,
sem var lögtekinn í Skálholts biskups-

dæmi 1275. Vér getum rábib þar af, ab engin af skipunum kar-

dínálans muni hafa verib birt á íslandi ábr, eba samþykt svo sem í

laga skyni, nema þab hafi verib sú um járnburfe, því annars mundi

Arni biskup ekki hafa tekib greinirnar sérílagi meb tilgreindu nafni

kardínálans
,

heldr sett efni þeirra í lögin þar sem þab átti helzt

vib. Til merkis um, hversu biskupinn fór meb skipanir kardínál-

ans ab öbru leyti ,
er þab ,

ab hvergi finnast í kristinrétti hans þær

greinir úr þessu sama bréfi
,

sem takmarka vald biskupanna yfir

kirknafé
;
miklu framar er þab tekib þar fram

,
ab biskup hafi hib

fyllsta forræbi fyrir kirkjum Öllum og þeirra gózi.

Sú grein um helgidaga veibi, sem stendr í Jónsbók, í Rekab.

kap. 10, er ekki tekin úr skipunum Vilhjálms kardínála, heldr er hún

bygb á Kristinrétti þorláks og Ketils k. 17 (Grágás útg. Vilh. Fin-

sen I, 25).

í réttarbót Hákonar kontíngs Magnússonar 14. Juni 1314 §8
(Lagasafn ísl. T, 28) er skipab ab setja í lögbók á Islandi þá tvo

kapítula, sem standa í réttarbótum Vilhjálms kardínála, einmitt hina

sömu, sem eru í Kristinrétti Arna biskups. þartil mun þð ekki

vera sú orsök, ab Hákon konúngr hafi viljab vefengja lagagildi

kristinréttarins, þab sem hann nábi (Magnús Stephensens Dissert. de

legibus Island. bls. 48), heldr þab, ab Kristinréttr Arna biskups var

ekki um þetta mund löggildr í Hóla biskupsdæmi^ ,
en konúngr hefir

viljab láta þessar leyfisgreinir gilda um allt land
, og draga þær

til veraldlegs réttar
,

eins og Hákon konúngr Hákonarson
, þegar

hann bobabi sjálfr leyfisbréfib í Noregi fyrir alþýbu, en lét ekki boba

þab af erkibiskupi. þess vegna eignabi konúngr sér einnig sektir

þær, er lagbar voru vib helgidaga veibar (Rb. 14. Juni 1314 § 27).

þab leibir beint af því sem hér er sagt, ab greinirnar úr bréfi

Vilhjálms kardínála
, þær sem snerta helgidaga leyfi ,

eru helzt í

tveim flokkum handrita, annabhvort sem greinir í Kristinrétti Arna

biskups, eba fylgjandi réttarbót Hákonar konúngs 14. Juni 1314;

f sumum handritum finnast þær einnig stakar sérílagi. Hér eru

i) Kristinréttr Arna biskups var skipabr fyrir Hóla biskupsdæmi í bréfi

Magnús konúngs Eiríkssonar 19. Oktbr. 1354, Lagas. ísl. i, 33—34.
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|)ær prentaí)ar eptir tveimr af hinum elztu og beztu handritum,
sínu af hvorum flokki, en orbamunr er svo h'till

,
at hann er ekki

talinn hér.

1. í Kristinrétti Arna biskups eru þessar greinir í flestum

handritum kap. 27 og 28, og svo er í útgáfu Thorkelins (bls.

174—178); í öferum eru þær 19. og 20. kap., svosem í AMagn.
Nr. .343 Fol. bls. 23 (frá hérumbil 1330). Handrit af Kristinrétti

eru svo mörg, ab seint verbr ab telja; en hér er prentab eptir Stabar-

fells bók, sem er Nr. 346 í Fol. í safni Arna Magnússonar, og
hefir verib lýst hér ábr (bls. 99—100); má þess ab eins geta, ab

bók þessi sýnist vera me& sömu hendi og Resenius-bók (codex

Reseniamis') af Gubmundar sögu Hóla biskups, sem hefir verib tahn

ritub seinast á þrettándu öld (Bisk. s. I, í formála, bls. LIII— LIV).

þessi bók er þó nokkru ýngri, því hún hefir ýngsta réttarbót Há-

konar koniings frá 1314, verbr hún því ab vera ritu?) á tímabih'nu

milH 1315 og 1330, en alls ekki síbar. þær greinir, sem hér eru

prentabar, eru á bls. 21 í skinnbókinni.

2. meb réttarbót Hákonar konúngs eru greinir þessar ritabar

í ágætri skinnbók, sem Brynjólfr biskup Sveinsson í Skálholti hefir

átt og gefií) Fribreki konúngi hinum þribja ;
sú bók er nú í kon-

úngsins stóru bókhlöbu : Gamle kongel. Saml. Nr. 3270 í 4tOj

og mun vera ritub hérumbil 1320— 1330. A þessari bók er fyrst

Kristinréttr Arna biskups, og eru greinir þessar þar a sínum stab.

þarnæst er Jónsbók (bls. 44—201) og þarnæst þrjár réttarbætr

íslenzkar, sem er Eiríks konúngs frá 1294, og tvær Hákonar

konúngs háleggs frá 1304 og frá 1314; henni fylgja hér þessar

leyfisgreinir Vilhjálms kardínála (bls. 212), og er lík-

legt þær sé ritabar eptir þeirri afskript sem fylgt hefir réttarbótinni,

fyrst þær eru hér skrifabar í annab sinn í bókinni. Eptir þær

fylgir bréf Innocentius páfa til Sigurbar erkibiskups (Nr. 141 hér

á eptir) ; þar eptir kapítulinn um byggíng á konúngsjörbum (nú

landslb. k. 2), sem er skipabr inn í lögbókina meb réttarb. 2. Juli 1294

§ 50. Seinast í bókinni er Hirbskrá (bls. 217—256) og vantar

sjálft nibrlagib, því tvö blöb aptan af bókinni hafa verib skorin úr.

Eptir þessari ágætu skinnbók eru greinirnar hér prentabar, og má

sjá ab þeim ber ekki mikib á milli og Kristinrétti Arna biskups.

Sérstakar eru greinir þessar í tveim skinnbókum frá seinustu árum

fimtándu aldar, og er þab Skinnastaba bók Nr. 136 í 4to, bls. 215.
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og Landeyjabókin Nr. i48 í 4to, bls. 207
;

en í hvorugri þessara

er orbamunr ab neinu marki.

í sögu Hákonar konúngs Hákonarsonar hefir Sturla þórbarson

ritab stutt ágrip af þessu leyfi Vilhjálms kardínála mebal annara

réttarbóta hans á þessa leií) : .(þá kærbu ok bændr
,

at þeir gyldi

fyrir ,
ef þeir byrgi faungum sínum á helgum dögum ,

eba tæki

fiska, ef gub gæfi þeim. Kardínáhnn gjörbi þá skipan þar á, at

menn skyldi bjarga heyvi sínu ok korni ok fiskja síld, ef guf) gæfi

þeim, utan hinar stærstu hátíbir" (Hákonar s. Hákonars. kap. 255 :

Fornms. X, 22).

Dönsk útleggíng af greinum þessum er prentub í hinni dönsku

útleggíng Jónsbókar (Kh. 1763. 8vo), bls. 354—355.

1.

leyfe vilhialms kardinala.^

|>etta leyfe gaf vilhialmr kardenale. þa er hann kom i nor-

eg eN siþan staðfesti innocentius pafi^.

Ef uirka daga ma eigi uinna fyrir sakir ueðrattu. þa skal

maðr ileyfe healpa heye sinu oc kórne. oc eðrum bufongum.

oc aullo alldine'^ secta laust a helgum degum.
En um helga daga. gorum vér þa grein aa at þat leyfe

scal hafa sem nauðsyn stendr til. oc nytsemð er i. oc þo hinar

stérstv hatiðer undan teknar.

enn leyfi vilhialms kardinala.-*

Fyrir sakir nauðsynea lanzins oc fatéctar. oc ymislegrar

veðrattu. oc at menn healpi þui betr enum fatéka. þa iatum

ver af Guðs halfu. oc lofum korn at skera. oc allz kostar at

biarga. oc Sva heyfe til kuelldz a ollum nonhelgum degum.
utan olafs ODesso aptan fyrra oc CDariv CTOesso aptan huarn

tueggia.

i) fyrirsögn meb rsiutw. XXVII á spázíu met hendi Árna, sem þetta

sé 27. kap. í Kristinr. Arna. Upphafsstafr grænn, dregib i rautt.

2) m., skb.

3) andvirki, A. M. Nr. 42 B. 8vo. p. 44.

4) fyrirsögn meí) raubu letri. Upphafsstafr grænn , dregib í rautt. Á

spáziu talan XXVIII meb hendi Árna, svosem þetta sé 28. kap. i kristin-

rétti Arna biskups.
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Sva oc ef menn fa iieðrattu alaugardaginn til roðrar. þa
se lofat at íisiíia til kuelldz.

En ef maðr hefir gert lieyhiass eða uiðar hlass fyrirhelge.

þa scal heim reiða oc inn bera hey þo at heilact se. oc sva

0nnur hlauss þau sem aueg ero komin reiða heim oc inn bera.

sem uéta ma granda oc stulð mege ottaz. En siofar tlote huerr

stande kyrr þar sem hann er kominn at helge.'

2.

leyfi kardinala.'^

þetta leyfi gaf \ilhialmr kardinali þa er hann kom i noreg
en siðan staðfesti jnnocencius pavi.

Ef virkia daga ma eigi vinna fyrir sakir veðrattu þa skal

maðr i leyíi hiaipa heyvi sínu ok korni ok öðrum bufðngum
ok öllu alldini sekta laust a helgum daugum.

efi vm helga daga gerum ver þa grein á. at þat ieyfi skal

hafa sem nauðsyn stendr til ok nyt semð er j. ok þo vndan

taka hinar hæstu Guðs hatiðir.

leyfi.^

P'yrir sakir nauðsynia landzins ok fatæktar ok ymisligrar

veðrattu ok at menn hialpi þvi betr hinum fatæka. þa iatum

vér af Guðs hálfu ok lofum korn at skera ok allzkostar at

biarga ok sva heyvi til kvelldz (n öllum non helgum dðg-
um. nema Olafs CDesso aptan fyRa. [ok] ODario ODesso aptan

hvarntveggia.

Sva ok ef menn fá veðrattu a laugar dagin til vt roðrar

þa se lofat at fiskia til kvelldz.

Ef maðr hefir giðrt heylass eða viðar lass. fyrir helgi. þa
skal hann heim reiða ok inn bera þo at heilagt se. Sua skulu

ok aunnur lauss aull þau sem á veg eru komin fyrir helgina

heim reiöa ok þau ein inn bera sem væta ma spilla eða stulð

ma-* at óttazt. En siovar flutningr allr standi kyR þar sem

hann er kominn at helginni.

i) kuelldi, A. M. 135. 4to.

2) fyrirsögn mel) ra.i\ba letri. Upphafsstafr grænn og clregi?) rautt í.

3) fyrirsögn me^ rau^u letri. Upphafsstafr rauibr og dregií) i blátt.

4) pannig hin; vm , skb.
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E.

Ágrip af þessu leyfísbréfi Vilhjálms kardínála finnst í nokkr-

um íslenzkum handritum, sem þó eru af þeim hinum ýngri. þab

er merkilegt ,
ab þeim ber saman vib ágrip þab ,

sem Sturla lög-

mabr þórbarson hefir sett í Hákonar sögu, en bæta síban vib einni

grein, sem Sturla hefir ekki
, og sem hvergi finnst annarstabar í

bréfum kardínálans
,
eba þeim skipunum sem honum eru eignabar.

Frásögn Sturlu er þannig: ^^þá kærbu bændr mjök um þat ,
at

biskupar tæki tíundir af kirkjum, ok aukabi meb veizlur sínar eba

tóku sjálfir til sín. Kardínáli sagbi þat, at kirkjur skyldi frjálslega

halda tíundum sínum ok öbrum tekjum, svá sem biskupar sínum. —
þat kærbu ok lærbir menn, at biskupar tóku veizlur eba lausnir af

prestum, þótt þeir kvæmi eigi í fylkit. Kardínálinn sagbi, at þat var

bæbi móti gubs lögum ok heilagrar kirkju, ok sagbi, at þeir skyldi

engar lausnir taka ef þeir kvæmi eigi til, nema þeir væri sjúkir,

eba færi eptir bobi konúngs ebr til erkibiskups" (Hákonar s. Hákon-

ars. kap. 255: Fornm. s. X, 21—22); og er þetta nær því orbrétt

eins og þau ágrip sem hér standa, ab frátekinni seinustu greininni.

Ágrip þessi eru prentub hér eptir þrem handritum á skinni

í safni Arna Magnússonar ,
sem eru :

1. Nr. 456 í 12mo, bls. 186—187, ritub um 1480; henni

er lýst hér ab framan, bls. 457—458.

2. Hvanneyrar bókin Nr. 186 í 4to, bls. 60—61; hún er ritub

um sama bil (um 1480) og er henni lýst ábr (bls. 219). Eptir henni

er prentab í Finn. Joh. Hist. Eccl. Island. l, 234, athgr. b, og

dönsk útleggíng aptanvib : Den islandske Lov Jonsbogen, bls. 402. —
Líkast Hvanneyrar bók er ágrip þetta í skinnbókarbrotinu Nr. 688 C í

4to í safni Árna, frá hérumbil 1480, bls. 3 (sbr. bls. 453 ab framan).

3. Nr. 45 í 8vo
,

bls. 17—18; sú bók er ritub síbar en

hinar fyrnefndu , og mun varla vera eldri en frá hérumbil 1570,

(sbr. bls. 551 ab framan). Á kveri þessu er brot af Jónsbók, sem

nær fram í 6. kap. í þíngfararbálki ; þar eptir vantar mikib úr

bókinni og byrjar aptr snemma í eptirfylgjanda ágripi af Bréfi

Vilhjálms kardínála um kirkna eignir (bls. 17— 18); þar eptir

fylgir annab bréf kardínálans um ágáng á fasteignir (Nr. 139hérab

framan). Eptir þetta er brot af frumvarpi gamla sáttmála (1262),

og af endurnýjan sáttmálans vib Hákon konúng Magnússon (1302).

Síban eru forsagnir ymsar, og fjöldi konúngsbréfa og réttarbóta,
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er nýjust þeirra réttarbót Kristjáns (annars) 1507, um stafefestíng

á réttarbótum Hákonar konúngs Magnússonar. Alls er kver þetta

nú 48 blöí) (96 blabsíbur).

1.

skipan cardi[nalis].
'

f>a er iiilhialmur cardinales kom til noregs. ok miUum
anara hluta kiærdu bændr miog um ath biskupar toku tiundir

af kirkium ok joku med ueizlur sinar eda toku sialfir lil sin.

En cardinales sagdi þat uandliga upp ok kuad kirkiurnar frials-

liga hallda skylldu eignum sinum. tiundum ok audrum tekivm.

suo sem biskupar sinum.

þa kiærdu lærdir menn at biskupar tæki ueizlur eda lausnir

af prestum þoat þeir kiæmi eigi j fylkit. Cardinales sagdi at

þat uæri j moti guds logum ok manna ok heilagri kirkiu. ok

sagdi at þeir skylldu aunguar taka ef þeir færi eigi. nema

þuiat eins at þeir uæri siukir. eda færí eptir konungs bodi til

hans. eda til erkibiskups.

Ohælt taldi hann uera at taka fe at erfdum nema fyrr

se adur golldnar allar logligar skulldir suo sem abbacuc spca-

madr mæíti. Wpp lykr þu munn þinn suo sem solltinn ok

etur þu oheimillt j fylsnum. þenna sullt sagdi hann þat merkia

er erfingi tekr til erfdar fyrr en hann leysir af hendi allar log-

ligar skulldir hins dauda.

2.

leyfe^

}>a er uilialmur chardinales kom til noregs. og miUvm

annra hlvta kærdv bændvr miok vm at biskvpar tokv^ tivnder.

af kirkivm og jokv med Yeizlur-* sinar. eda tokv sialfir til

sin. En cardinalis sagdi þat vandlega vpp. og kvad kirkiurn-

ar^ fria[l]slega hallda skylldv eignvm sinvm. tivndum og odr-

vm tekium. so sem biskup sinvm.

i) fyrirsögn me^ raubu letri. Upphafsstafr raxÆr og dregib grænt í.

2) fyrirsögn meh rauí)u letri og upphafsstafr.

3) take, handr. 4) veiskur, handr. 5) frá [kirkivr þat, handr.
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pdL kærdv lærdir menn at biskupar tæke veislvr eda lavsnir

af prestvm þo at þeir kæme ecki j fylkit. cardinalis sagdi

at þat vere bædj j raote. Guds iogvm og manna. og heilagrar

kirkiv. og sagdj at þeir skylldv avngua taka ef þeir fære eigi.

nema þuiat eins at þeir vere siuker^ eda fare epter bode

kongs til bans. eda til erkibiskups.

Ohæft taldi^ hann'^ vera. at taka fe. at erfdvm. nema fyr

se adur golldnar allar loglegar skvllder. so sem abbacvch spa-

madur mælte. vpp lykur þv mvnn þinn. so sem solltinn. og

etur þv oheimilt j fylsnum þenna sulltt sagdi hann þat merkia.

er erfinge tekur fyr til erfdar en hann leysir af hendi allar

loglegar skuildir hins andada.

3.

•*[tiun]dir af kirkium ok joku med v[eizlur

sinar ed]a toku sialfir til sin : En cardinahs sagdi þat vandlega

vpp ok kuad kirkiunar frialsliga hallda skylldo eignum sínum

tíundum ok audrum tekium Suo sem Biskupar sinum.

þoi kiærdu ok lærdir menn at Biskupar [tæki] veislur eda

lausniR af prestum þo [at] þeir kiæmi ei j fylkit. Kardinalis

sagdi at þat væri j moti guds logum ok manna [ok] heilagri

kirkiu ok sagdi þeir skylldi aungvar taka efþeir færieigi: Nema

þuiat eins at þeir væri siukiR eda færi eptir kongs Brefi til

hans eda til Ercibiskups:

Ohæftt taladi hann vera attaka fie atErfdum nema golldn-

ar sie adur allaR loglegar skulldiR so sem abacuc spamadur
mælltti. vpp lykur þu munn þinn sem sollttinn og etur so

oheimiUtt i fylsnum. þenna sulltt sagdi hann [þat mer]kia eR

erfingi tekr
[til

erfdar fyr en] hann leysir af hendi allar laug-

ligar [skulldir] hins dauda.

*) sekir, handritin. 2) teldi, handritin.

3) tvítekií) i handritinu.

4) fúin rönd af bla?)inu. Upphafi?), svo sem ein lína eí)a tvær, hefir

verib á fyrirfaranda bla<6i, sem er týnt.



1249. STAÐFESTÍNG INNOCENTII PÁFA. 569

141. 7. Septembr. 1249. í Leonsborg.

iNNOCENTius páfi hinn fjórði staðfestir skipanir Villijáims kar-

dínála um helgidaga leyfi og um tekjur kirkna.

p6 ab Vilhjálmr kardínáh hefbi erindisbréf frá páfanum, og
myndugleika af hans hendi til ab skipa fyrir um kirkjunnar mál-

efni, hefir hann þó álitib naubsynlegt ab útvega stabfestíng páf-
ans uppá rábstafanir sínar

, og er sú stabfestíng útgefin í þessu

bréfi; er stabfestíngin ab nokkru leyti í almennum orbatiltækjum,
en ab nokkru leyti um tiltekin atribi i skipunum kardínálans.

þar sem talab er hér sérstaklega um helgra daga leyfi , og ein-

úngis eru undanteknar ^^hæstu hátíbir'^, þá sýnist þab sem tak-

mörkun á því ,
sem kardínállinn hafbi sett

, þar sem hann tók

undan einúngis Ólafsmessu fyrri og tvær Maríumessur. I kristin-

rétti Jóns erkibiskups kap. 30 (Norg. gamle Love ll, 362) eru

taldir upp tuttugu hinir hæstu hátíðisdagar, og í Kristinrétti Árna

biskups sextán (Kristinr. Arna b. kap. 26), sem sé fremstir ab

helgihaldi, og því er kallab, ab þeir mestu helgidagar sé
^(í

sextán

daga haldi".

Stabfestíngarbréf Innocentius páfa er nú ekki til á Latínu,
svo kunnugt sé

,
en útleggíng þess er til í fornum bókum, sem

sumar virbast vera ritabar í Noregi, en sumar á Islandi
;

er prentab
hér sitt af hvorjum flokki, og kallab A og B. Artal á bréfi

þessu er sett hér 1249, því allar afskriptir hafa ^^sjöunda ár"

páfadóms Innocentii, en hann kom á páfastól seint í Juni 1243,
byrjar því hans sjöunda ár í Juni 1249. þetta ártal bréfsins

telr og Finnr biskup og Paus
,

en Thorkelin (Dipl. Arnamagn.
II, 34) hefir fyrstr sett ár 1248 og eptir honum Suhm (Hist. af

Danm. X, 116}, en síban er þab komib i lagasafn Norbmanna

og sögurit.

pær afskriptir bréfsins, sem virbast vera ritabar í Noregi, eru

elztar, og eru þær þessar: 1) í skinnbókinni Nr. 309 í Fol. í safni

Arna Magnússonar, bls. 115— 116, sem hér er prentab eptir ; þessi

bók er ritub 1325 og er henni stuttlega lýst hér fyr (bls. 557); eptir

henni eba afskript hennar er bréfib prentab í Thorkel. Diplom. Arna-

Magn. II, 34—36; og íNorg. g. Love i, 456—458; — 2) skinnbók,

sem ábr hefir verib í bókasafni háskólans í Kaupmannahöfn og brunnib

þar 1728
;
hana hefir Arni Magnússon skrifab upp í bók fyrir Bar-

thohn, og er sú afskript enn til í bókasafni háskólans : Bartholiniana

III [D], bls. 815-817; í þessari skinnbók virbist sem bréfib
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muni hafa skrifab verib á fjórtáiidu öld, og er ritsháttr þar. bland-

abr, svo ekki er hægt ab segja, hvort bókin muni hafa verib ritub

í Noregi eba á íslandi. — 3) skinnbók í konúngsins mikla bóka-

safni: Gamle kongelige Saml. Nr. 32()2 í áto, ritub í Noregi 1576

meb skýrri hendi og bjögubu máli; þar eru ritub Gulaþíngslög, og

margar réttarbætr, og seinast bréf Vilhjálms kardínála um réttindi

kirkjunnar í Noregi (Nr. 139 hér fyrir framan) og þetta páfabréf.

stadfestu bref innocencij papa vm helgar halld.'

jNnocencius paue þionn alra guðs þiona sænðir sinum

wyrðuleghom brððrom. SfigurðiJ. Erkibiskupi ok hans iioð-

biskupum. Qvæðiu Guðs ok sina. pauælegha blæ.ðzsan.

Almateghær guð herra hæims himins ok jarðær hefuer

með sinni hæilaghre forssio os vmfram værölæikæ. sit ienn j.

hændær fenget hær a jorðriki ok skipat ifuer allæn lyð krist-

innæ mannæ at haua giæymð ok forsio firir salom þeirræ ok

íirir at sia með uare stunð ok starfe at þæir*^ mætte sæm
minsz glöymæ guðs eðær. j. mote hans uiliæ gera með sinum

afgiærðum.

1.^ En var vyrðuleghær broðær viliamær sabinensis bisk-

up. Legate pauæleghs seltærs er ver sænðom till yðar þa

uarð han þæs víss æfter þui sæm firir hanom uar kiært.

At allær lyðær. j. Noreghs. konongs. riki. hafðu optlegha nauð

ok skaða af þui at loghbogh þæiræ byðær freklegha at halðæ

allæ hælghæ dagha. at ængi likn eða linan gerðiz a huær nauð-

syn sæm at hænði kunni at koma ok þæt röynði han ok sa sialfuer

þa er hann uar .j. yðru lanðe staððær. Ok af þui at allær

lyðær bað at han skulði nokora hkn eða lausn a gera vm hælghæ

ðagha halð þa löyfði hann ok staðfæsti með [yðjvare samþykt
at ef uyrkæ ðagha mætte æigi vinnæ sakir uanðrar veðratto. þa

i) fyrirsögn raub á spázíii. Upphafsstafr blár og dregib í rautt.

2) jiæira, skb., og púnktað" undir seinasta staf.

a) tölurnar 1—6 eru á spázíu í skinnbókinni meb hinni fornu hendi

og indverskum tölustöfum.
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skuldu þæir. j. guðs löyíi ok hæilaghre kirkiu. silð at taka hðy

sinu at hialpa. ok kornne ahælghum daghum ok aðrum bufangh-

um sæktælaust ok allu alðene. þo at logh eða lanðz uæniæ

hafe her tiU mote uerit.

2. Han gerði ok nauðzlegha skipan ok haghlegha bæðe

vm kirkiu tiunðir ok um hænnar æigur llentor eða skylðir.

bioðande' ok firirbioðanðe af pauælegho uaiðe er uer fenghom
hanom at skipa sua. at lyðenom uæ>re gaghn. j. biodanðe Rett-

ynði ok firirbioðanðe Ranghynði þau er han fann. j. lanbeno

æfter þui sæm jnuyrðilegha uatta hans bref er hann gerði þær
vm. ok gaf þioð alre till þurfta ok hugganar.

Ok nu með þui at uer uilium ok æighum at varkynna

ok værðulegha likn at uæitæ nauðum ok nauðzsynum alra krist-

inna manna ok sua at skipa með faðurleghre astsæmd. at

skaðalaus se hueruitna hæilogh kirkiæ ok hænnær rettær

vskærðær.

3. styrkium uer með pauælegho ualde alt þæt sæm hann

gerði ok gaf. löyfði eða lofaðe með skylðuleghom boðorðom

ok sky[nsaJmIeghom^ ok staðfæstom vm allæ þa luti með vorn

vars brefs obrigðilegha.

4. En vm hælghæðagha löyui þa gerom ver þa græin a.

at þæt Iðyui skall halða ok hafa ef nauðsyn stænðær till ok

nytsymð er .j. Ok þo hinar hæstar hatiðar vnðan taka.

5. En nu^ firirbioðom ver huærium manne at briotæ þættæ
hans Iðyui ok skipan eða mote í:anghæ fifleghre ofðirf[ð]'\

varo staðfæstinghar brefe. En ef nokkor ðirfisz þæt at gera

með sinu ofsuese ok ofbælði. þa viti þæt víst at han skall

stormælom firir suara ok guðz ræiði ok hæilaghræ postola petærs
ok palls. ok alra hæilaghræ mannæ a sik taka.

War þætta bref gort ok gefet .j.
líons borgh. CDariu mösso

æftan. a. vij. Are vars paua ðoms.

i) stafirnir nsa eru settir inn med' hendi Arna Magnússonar.

2) á spáziu met sömii hendi, og tilvísan.

3) i& bœtt viíT yfir linunni, með" hendi Jrna Magnússonar.
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B.

Hinar íslenzkii afskriptir af bréfi Innocentius páfa eru í mörg-
um handritum, og teljum vér hér einkanlega þær, sem eru á skinn-

bókum : 1) Skinnbók í hinu konúnglega bókasafni í Kaupmanna-
höfn: Gamle kongel. Saml. Nr. 3269a í 4to, bls. 205—206.

þessi skinnbók er mefe sömu hendi, eba mjög iíkri, og skinnbókin

í Stokkhólmi, sem hinar íslenzku biskupasögur eru á, er hún því

ritub nálægt 1360 (sbr. Bisk. s. I, formál. bls. XXX). Fremst

í bókinni eru 11 blö&
,
sem hafa verib sett framanvií) og ritub um

1660, en hin rétta gamla bók byrjar á bls. 23, og er þar á ritub

Jónsbók (bls. 24— 163); þar eptir fjórar réttarbætr
, og er ýngst

þeirra hin svonefnda Herjólfs réttarbót Hákonar konúngs (1318).

Eptir þetta kemr Kristinréttr Arna biskups meb ymsum greinum

úr kirkjulögum (bls. 174—204). Ab síbustu er bréf Vilhjálms

kardínála um helgidaga leyfi (sjá hér næst á undan, Nr. 140 C)

og hib eptirfylgjanda stabfestingarbréf Innocentii páfa

(bls. 205—206), og er þab seinast í bókinni og er prentab hér eptir

henni. — 2) Skinnbók í sama safni : Gamle kongel. Saml. Nr.

3269b í 4to ;
sú bók er ritub í sama mund og hin fyrri , og er

alls 66 blöb (132 bls.). þar er á fyrst Jónsbók, og vantar eitt

blab framanaf; síban eru réttarbætr allmargar, og er ýngst þeirra

bréf Magnus konúngs Eiríkssonar um kaupmanna skuldir (1330) ;

þá er páfabréf þetta er hér fylgir (bls. 129— 130) ; þá eru

enn fáeinar lagagreinir ,
réttarbætr og forsagnir, og er þarmeb

hin forna hönd á enda, en meb nokkru nýjari hendi (frá hér-

umbil 1430) ,
er ritabr á seinasta blabinu (bls. 132) hinn gamli

sáttmáli íslendínga vib Húkon konung.
— 3) Hin fyrnefnda ágæta

skinnbók Brynjólfs biskups í sama safni : Gamle kongel. Saml.

Nr. 3270 í 4to, bls. 212—214, sem virbist vera ritub hérumbil

1320-30 (sbr. Nr. 140 D, bls. 563 hér ab framan).
~

4) Skinn-

bókin frá 1363
,

sem sumir hafa kallab Skarbsbók
,

í safni Arna

Magnússonar Nr. 350 í Fol., bls. 242—243, og er bók þeirri lýst

hér ábr (bls. 444—446); eptir henni hefir verib ritub skinnbókin

Nr. 138 í 4to í sama safni, hérumbil 1500 (sbr. bls. 446. 559) og er

þetta bréf þar á bls. 282, en eptir þessari bók er þab prentab meb

latínskri útleggíng í Finn. Joh. Hist. Eccl. Island. i, 259—261. —
5) Skálholtsbókin hin ýngri, frá hérumbil 1400, í safni Arna Nr.

354 í Fol.j bls. 34—35, og er henni ábr lýst (bls. 450—451).—
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6) Skinnbók í sama safni Nr. 175 A í 4to
,

bls. 68—70, og er

hiín einnig rituí) hérumbil 1400; henni er og ábr lýst (bls. 448).

—
7) Skinnbók í sama safni Nr. 160 í 4to, bls. 251—252, og

virbist sú bók ritub vera hérumbil 1480 (sbr. bls. 560 ab framan).

f jjNorges gamle Love"
l,

456—458 er prentabr orbamunr

eptir nokkrum af þessura skinnbókum, og slegib saman norrænum af-

skriptum og íslenzkum ; er þar og orbamunr úr tveimr öbrum skinn-

bókum, annari í Lundi og annari í Stokkhólmi. Dönsk útleggíng

er hjá Paus
II, 170—171.

bref Jnnocencij pafa.^

jNnocenclus paifui þion^ allra guðs þiona. sendir sinvm

virðulighum brgðrum. Sigurði j
niðarosi erkibiskupi ok auUum

hans lioð byskupum. Q[veðiu] Guðs ok sína poifualigha blezan.

Almcattugr guð herra heima ok himins hefuer meðr síni

heilaghri forsio umfram uara uerðleika lien sitt i hendr feingit

her ca jarðriki ok skipat yfuir allan lyð kristinna manna.

1. En uarr uirðuh'gr broðír villhelmus sabínensis biskup

legate pcafualighs s§tis er uer sendum til yðar. þa uarð hann

þers uíss epter þui sem fyrir honum uar kgrtt at lyðr allr j

noreghs konungs riki hafði optligha nauð ok skaða af þui at

laugh bok þeirra byðr sua frekligha at hallda helga dagha at

einghi skilidi likn eðr Hnan a uera huer nauðsyn sem at hendi

kynni koma ok reyndi hann ok scct ca sialfr þa er hann uar j

yðru landi staddr. En af þui at lyðr allr bað hann at hann

skylldi naukkura likn eðr husn ca gera. vm helgra daga halld

þa leyfði hann ok staðfesti með yðarri-* samþykt. at ef uirka

dagha m^tti eighi uinna saker uondrar ueðrattu þa skylldi þoj

guðs leyfui ok heillagrar kirkio silld taka heyue sínu hialpa ok

korne ok auðrum bv favngum ok olhi alldini sectalaust m helg-

um daugum þo at log ok lanzins uenia hafui her til moti staðit.

2. Han gerði ok nauðsynligha skipan ok hagliga bgði um
kirkiu tiundir ok hennar eignir rentur ok skylldir bioðandi af

pcafualigho valldi er uer fengum honum at skipa þat er lyðn-

um ueri gagn j bioðandi rettendi en fyrir bioðandi rangendi þau

i) fyrirsögn met) raubu letri. Upphafsstafr raubr ok dregib grænt í.

2) þjóna, 6. v. skinnbókin, 3) stabfesti, 6. v. skb., og erritviUa.
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er hann fann j landinu eptir þui sem bref hans uatta þar vm
er hann gerði ok gaf allri þioð til þurfta ok hugganar.

3. Ok nu með þui at uer uilium ok eighum at uarkynna
ok uerðuligha likn ueita nauðum ok nauðsynium alh-a kristinna

manna ok skipa meðr favðrHghri castsemd at skaðalaus se hver-

uetna heilog kirkia ok hennar rettr vskaðr. þa styrkium uer

meðr pcafuahghu vaildi allt þat sem hann gerði ok gaf lofvaði

ok leyfði [meðr] skylldugum ok skynsamh'ghum [boðorðum] ok

staðfestum aila þa hluti meðr uorn uars brefs vbrigðihgha.

4. En vm helgra dagha leyfui gerum uer þersa grein ca

at þat leyfui skal hallda ok hafua er nauðsyn stendr til ok ny-
zemd er j at hafa ok þo hinar hgstv hattiðir vndan taka.

5. En nv fyrir bioðvm uer at briota þelta hans bref leyfui

ok skipan eðr j moti at standa meðr mikla ofdirf[ðJ vorv stað-

festinghar brefui. En ef naukkurr dirfuiz þetta at gera meðr

sinu ofsv§si ok ofbelldi þa uiti hann uist at hann skal stor-

mglvm s«^ta ok guðz reiði ok hinna helgv postula petrs ok pals

ok allra heilagra manna cu sik taka.

En þetta bref var gertt ok gefuit j le[o]ns borgh mario

messu aptan hinn siðara ca siðnda cari vars pafua doms.

142. [um 1250]. á Helgafelli.

Skrá um landamerki staðarins á helgafelli, móts við Hhð

og Saura og fleiri jarðir, einnig um ítök staðarins og nokk-

urra annara jarða.

Eitthvert hib elzta skjal um Helgafells klaustr er prentab
hér ábr í safni þessu (Nr. 69, bls. 280—282); þar eru og
nefndir ábótar þeir ,

sem fyrstir voru á Helgafelli , og þar á

mebal Hallkell Magnússon ,
sem var þar ábóti um árabilií) 1226

til 1244. Landamerkjaskrá sú
,
sem hér fylgir eptir, ber þab

meb sér, ab hún sé ab nokkru leyti samin á hans dögum ,
en í

þeirri mynd, sem hún er nú til
í,

er hún þó nokkru ýngri , og

þó ekki miklu
;

er hún því hér árfærb til hérumbil 1250.

Skrá þessi er prentub hér eptir þrem handritum, sem eru

öll í safni Arna Magnússonar , og eru þau : a) safn nokkurt af

afskriptum af fornum skjölum úr Snæfellsnessýslu ,
sem hefir

verib í dómabók Gísla lögmanns þórbarsonar. Gísh var sonr

þórbar lögmanns Gubmundarsonar, og var lögmabr sunnan og
austan á íslandi 1606— 1613 (Safn til sögu ísl. il, 129); hann



1250. SKKÁ IJM LANDAMERKI HELGAFELLS. 575

hafbi þá um \e\h Stapa umbob, sem kallab var, og var ab mestu

leyti hinar fyrri Helgafells klaustrs jarbir, sem teknar voru undir

konúng eptir sibaskiptin ; þar meb hefir hann og haft Snæfells

sýshi, eins og þá var venja, ab lögmenn höfbu sýshu* og umbofe

ab léni, þartil þab var bannab meb konúngsbréfi 15. Febr. 1737.

Gísh fékk Stapa umbob hjá Herluf Daa liöfubsmanni 1606, og

konúnglega stabfestmg fyrir því 14. April 1607. f dómabók
hans voru hérabsdómar í Snæfells sýslu um árin 1606 til 1614, og
önnur bréf og gjörníngar frá sömu árum, er allt snerti Snæfells

sýslu og Stapa umbob
,

sömuleibis reikníngar og úttektir. Ab
síbustu voru í bókinni á 23 blaí)síbum yms skjöl, máldagar og

landamerkjabréf, sem GísH hefir h'itib skrifa, og hefir Arni Magnús-
son skihb þab frá bókinni

,
sem hann fékk frá þórbi Pétrssyni

á Hólmi
,

svo þab er nú í safni hans Nr. 264 í 4to. Er þar
ritub framanvib skýrsla um, hvernig á blöbunum standi, og hafa

þeir stabfest þá skýrslu í Skálholti 26. Marts 1712: þ>orleifr

Arason, Gísli Bjarnason, þorgils Sigurbsson og Páll Hákonarson ;

votta |)eir og, ab blöb þessi sé ritub meb sömu hendi og sé

víba í dómabókinni
, og muni því vera þá hérumbil hundrab

ára gömul. Fremst á kverinu fyrir framan skjölin er þetta ritab :

^^Anno Domini 1606 hef eg Gijsle þordarsson med audrum

dugande monnum þennan landamerkur máldaga saman lesid og

uppskrifa lated epter þeirri gamallre og miaug spialladre Bok
sem frá Helgafelle er komefi og mier war med Stapa afhendt.

og þab næsta gengid sem læst og welskyrtt verid hefur. sem hier

Epter fylgier". þetta mun lúta ab öUum þeim skjölum, sem á

kverinu standa, og sýnir ab þab er ritab ár 1606. Skrá þessi

er þar ritub á bls. 13— 15.

b) Önnur bók meb afskriptum af fornum skjölum ,
sem

mest hafa snert jarbir Helgafells klaustrs, eba Stapa umbobs jarbir

og ymsar abrar í Snæfellsness sýslu ;
hún er nú í safni Arna

Magnússonar Nr. 252 í 4to
, og er skrá þessi þar ritub á bls.

31— 34, en bókin er alls 74 bls. Ab nokkru leyti eru hér sömu
bréfin sem í hinu fyrra kverinu (a), en hér eru þar ab auki mörg
fleiri bréf

,
eba ágrip af þeim , svoseni um kaup ymsra jarba

undir Helgafells klaustr o, fl. — Plib ýngsta skjal ,
sem þar er,

hefir verib gefib út 16. December 1649, svo bókin er síbar ritub,
en þó varla eptir 1660. I upphafi hennar stendr þessi titill :

jjNokkrar máldaga copiur samanskrifadar eptir maldagabok Helga-
fells klösturs wm Jtök Nöckra Jarda sem liggia J Arnarstapa
vmbode a Snæfellz Nese". Bók þessi hefir líklega verib skrifub

upphaflega handa einhverjum af umbobsmönnum Matlías Gub-

mundssonar, sem var sýslumabr í Snæfells sýslu og umbobsmabr

fyrir Stapa umbobi (f 1671), og hefir hún svo farib ymsra á milli.

1687 átti hana Ögmundr Sigurbsson, sem hafbi verib einn af

umbobsmönnum Mattías sýslumanns ;
er þab ritab aptast í bókinni,

ab bróbir hans Skapti Sigurbsson andabist í Bjarnarhöfn 18.

Oktbr. 1687 á 65. ári, og eptirlet 8 börn
,
en Ögmundr andab-
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ist, sem þar segir ; 71 árs gamall í Juni 1690. Líklega hefir bókin

síban komizt í eigu Magnús lögmanns Jónssonar
, og 5. Juni

1702 hefir tengdasonr hans Gísli Jónsson , sem þá bjó á Reyk-
hóhim (sbr. Safn til sÖgu Isl. ii, 141) taVib sig eiganda hennar,
en frá honum fckk Arni Magnússon hana. Hann hefir síban

látib skrifa upp héban hvert bréf sérílagi, sem á bókinni er, og
er afskript af þessari skrá í safni hans af íslenzkum bréfa-afskript-
um Nr. 1608. Orbamunr er hér sumstabar kominn af raungum
lestri eba misskilníngi (t. d. j^fagrastapa" fyrir ^^fuglstapa", o.

fi.),

og er öllu þesskonar sleppt ,
en þab eitt tekib sem sýnist vera

abgæzlu vert.

c) Afskript af stafefestíng Jóns biskups (Halldórssonar) í Skál-

holti uppá þenna máldaga, sem hefir verib þar orferétt ritabr meb

stabfestíngunni. þetta bréf Jóns biskups er gefib út í Skálholti

tveim ndttum fyrir Ambrosius messu (2. April eba 5. Decbr.)
1332 1. Sú afskript hefir verib ritub fyrir Arna Magnússon, eptir

skrá frá HelgafelH meí) nýrri hendi (^^ex paginá Helgafellensi
recenti manu exaratá") ,

sem Árni sjálfr vottar
, og er afskript

sú á fimm blabsíbum í 8
^bl. broti, en þar aptanvib er vottorb

ritab, ab þeir Asmus (!) Ásmundsson, Arni Narfason og Halldór

Jónsson hafi séb ^^gamla máldagabók á HelgafelH ,
svo látandi

orb fyrir orb" sem í afskriptinni stendr; hafa þeir ætlab þar
undir ab rita nöfn sín, en þab hefir aldrei orbib.

þessi'^ eru landamerki j miili helgafells ok hliðar lands.

ok saura lands.

at desia garðr ræðr.

þaðan sionhending j foglstapa þann er stendr a holltinu^

austr fra garðinum.

or foglstapa j molldflag firir sunnan til við taklæk.

or molidflagi j hafahoHt. er stendr firir norðan lækinn.

þaðan i steina þa er standa firir norðan veginn-* j fitia

holltinu.

sunnan or desia garðinum sionhending j laxa.

þa ræðr laxa við hHðarmenn upp j hraundal.

þaðan ræðr a su er feHr firir austan hraun allt til eystra

hrauns.

i) í bréfinu hefir stabib af ritvilhi 1232.

2) Þessi fyrirsögn er 16; <,Landamerke a miUum Helgafellz og krijng-

iim liggiandi jarda".

ð) i holltinu, 6. 4) þann. c; veigeU , sama, 1608-, veiiginn, 6; voginn, a.



1250. SKRÁ UM LANDAMERKI HELGAFELLS. 577

þa varðar lækr er fellr or kaiitlum enum syðrum.

or kautlum sionhending norðr i borgir a halsbrun.

af halsbrun sionhending i iotunsfell.

þaðan sionhending firir sunnan borgir [til hvanna botna^

þaðan varðar hvanna þar til er hon fellr i a þa er norð-

an*^ af fialli fellr. en su a gætir til sinnar uppsprettu.

þa sionhending i fialltinda^.

Staðrinn a einn veiði i laxa enne iðri.^ ok sva i taklæk til

mots við saura menn ok iihðar menn.

Meðr saura landi er manaðar beit i hliðar land. viij. kum
ok. Lxxx. asauðar. ok [skal sitia at upp um selia brun. ok^ um
vatzdal til gotu þeirrar er upp liggr i hals. ok kross engi i

hUðar landi.

þessi eru ummerki [um kross engi^ i drapuhhðar iorð

neðan fra reiðgotum i miili þrongva lækiar ok bligshollts ok

upp i þverlæk. ok þaðan i vorðu þa er stendr a hoUti.

Engi a staðrinn at helgafelli i hhðar landi. með ummerki-

um. ræðr hoilts ende firir utan. þaðan sionhending i dy hit

mikla.

^J millum helgafells ok grisahvals. at grisahvals land tekr

ofan til markhollts. ok þar sionhending or holltinu i ana i miU-

um. Fiska veiði eigu grisahvals menn at helmingi firir landi

sinu við hliðar menn. Grisa hvall a veiði i enni ytri afirirþvi

landi at helmingi við backa menn.

Eigi skulu backa menn hafa fleira fe en. xij. kyr. griðung
ok Lxxx asauðar. hafa selfor i [gautstaða grof^. ok beita i annat

hvart mal inn yfir a i sviðning. meðan þeir eru i seh. vera i

seli til olafs messo fyrri. Backa menn eiga þriggia stoðhrossa

haga^ i græna hlið.

þessi merki sagði barðr kollason ok steinn hafþorsson.

hallbiorn þoralfsson ok þoroddr þorarinsson. þetta var giort um

daga hallkels abota.

i) frá [
i Hvannár botna, &. c. 2) nor^r

,
h.

3) fugltinda, b', íialla tinda, c. 4) = innri , b. c.

ð) frá [ skulu S0ra menn sitia at um daga. upp (um v.^, h.

6) frá [ i krossnes eingi, 6.

7) Landamerki a miUe Grijsaholz og Helgafellz, fyrirs. i h.

8) frá [ gautstaci ,
b. 9) beit, ö.

Dipl. IsL I. B. 37
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J millum grisahvals ok selialands helgfellinga ræðr steinn

hinn mikli. ok þaðan sionhending til anna a tveggia vega^
J millum helgafells ok backa lands ræðr laxa^ allt ut i sio.

ok upp þar til er grimsa fellr i laxa. þa grimsa þaðan fra til

lækiar oss þess er fellr or molldgili. [þvi er^ marksins gætir. or

gilinu i hofða þann er stendr næstr grims skarði.

J millum helgafells ok hofstaða ræðr sionhending or prest-

falli
[i norðan-^ a skaurðu holum. ok i annan stað ræðr reiðgata

fra prestfalli ofan^ til hofstaða gagnvart fiarðar botni. vaðill

i hofstaða vogi^ ræðr merkium millum helgafells ok hofstaða alll

sem fiarar lengst ut.

J millum helgafells ok ogrs lands ræbr kellda su er fellr

i miofafiarðar"^ botn. firir austan. or kelldu botni sionhending

i vorðu þa er stendr a skaurðu holum. or vorðu i saurhola.

®J millum Augrs ok grunnasunds ness ræðr hagagarðr norð-

an® fra sæ upp til miofafiarðar. on miofa fiorðr*" ræðr millum

helgafells ok grunnasunds ness.
[j

fiarðar osinum ut ræðr þat

diup er mest er ut^* til skers þess er þar liggr firir. [en þat

a halft hvarr*^.

143. [um 1250]. á þíngeyrum.

OKRÁ um reka, sem Kár prestr Geirmundarson seldi, og |>íng-

eyra klaustr eignaðist síðan að helmíngi.

Frumrit þessarar skrár er á skinnblabi í Nr. 279 a. í 4to

í safni Arna Magnússonar ,
sem getib er á&r (Nr. 80, bls.

i) vegu, c', sionhendjjDg j arnar Baadar i . . . . QeyiTa), b.

%) nú Bakka-á (Stai&arbakka-á). 3) frá [ þar til, 6.

4) nordur
,

c. 5) frá [ vantar i b.

6) botni, b.

7) ,jhier af siest, ad Miofe fiordur er þad, sera nu er kallad Ness-

vogur". A. Magn. á lausu bla?)i.

a) Landamerke a mille Grunnasundznesz og ^gurs, fyrirsögn í b.

9") nordur, b. 10) miofe fiordur, c.

11) frá [ Enn þat diup sem mest er j firt)inum rædur wt ad Osum
,

6.

12) frá [ en þat [eiga, b. v. A. iW".] halft hvarer, c; Eiga þad hallftt

huorer, 6.
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304— 305), og er hún ritub þar á bls. 15, næst á eptir reka-

þætti lír Grágás, sem er á blöbuniim þar á undan. pó er

höndin á þessu töluvert ýngri en á rekaþætti , og er þaí) varla

ritab hér fyr en á fjórtándu öld, og á þannhátt, sem þab væri

ritab eptir fornri skrá
, og verib hætt í mibju kafi. Öbrumegin

á sama blabinu er skrá um kristfé í Vatnsdal
,

sem gaf Karl

hinn aubgi (hérumbil 1300) ; en þessar skrár eru svo stuttar,

ab þær fylla ekki meira en þribjúng ofan af blabinu, því þessi

skrá er rúmar tólf h'nur, og er aHr nebri hlutinn af blabinu skor-

inn burt; þó er
ab^sjá, sem skrár þessar hafi aldrei lengri verib

en þær eru nú. Arni Magnússon hefir látib skrifa upp reka-

þáttinn og tvær hinar nefndu skrár sem allra nákvæmlegast eptir
skinnbókinni

, og er þessi skrá þar á bls. 15 í því kveri (A.

Magn. Nr. 279 b. í 4to). Önnur afskript af þessari skrá, meb
hendi Arna Magnússonar sjálfs, er í hinu íslenzka afskriptasafni
Arna Nr. 501.

TJm þá menn ,
sem í skránni eru nefndir

,
er ekki kunnugt,

ab því fráteknu
,

sem Kár múnkr Geirmundarson og Eyjdlfr
sonr hans eru nefndir í sögum vorum

, því bábir þeir voru merkir

menn á sínum dögum. Kár múnkr er nefndr Geirmundarson í

sögu Rafns Sveinbjarnarsonar kap. 19 (Bisk. s. 1
,

674. 675);
hann átti Arnleifu

,
dóttur Jóns Húnraubarsonar

,
af hinu svo

nefnda Húnraublínga kyni, sem var komií) frá Ævari gamla
landnámsmanni í Lángadal og taldi ætt sína til Haralds kon-

úngs gullskeggs í Sogni (Landn. 3,5: Isl. s. I, 185— 186).
Snemma á þrettándu öld voru Húnraubh'ngar í mesta blóma í

Húnavatnsþíngi , og voru þá mjög fjölmennir , því Sturhínga saga

segir þeir hafi verib í hverju húsi um þann tíma (SturL 4, 20 :

II, 38). Kár hefir átt miklar eignir í vestrhluta hérabsins,
sem sjá má af skrá |)essari , því hún telr einúngis reka sem
hann hefir átt á jörbum í Hrútafirbi

,
Mibfirbi og á Vatnsnesi,

og er þab ekki h'tib á svo htlu svæbi. Kár mun hafa selt eignir
sínar og rábstafab þeim þegar hann gekk í klaustr

, og hefir þab
verib fyrir 1213, því þá er hann kallabr múnkr, og hefir hann
án efa verib í klaustri á þíngeyrum, og verib þá gamall (sbr.

Nr. 97
,

bls. 370). Hann hefir verib mikiU vinr Rafns Svein-

bjarnarsonar á Eyri í Arnarfirbi (Rafnseyri) , því eptir dauba hans

sendi þorvaldr Vatnsfirbíngr bob til Kárs
, ab gánga um sættir

vib frændr Rafns ; fór þá Kár vestr og gekkst fyrir sættafundi

á þíngeyri ,
en þórbr Sturluson gjörbi um máHb (Rafnss. kap.

19; Sturl. 4, 18: ll, 35). Eyjólfr, son Kárs múnks og Arn-

leifar, var hinn hraustasti mabr, og er víba nefndr í Sturlúngu

og í sögum Gubmundar biskups, því hann sýndi biskupi hina

traustustu og tryggustu fylgb til daubadags , og féll í Grímsey
í hbi biskups 1222. Eyjólfr Kársson bjó fyrst á Breibabólstab

í Vatnsdal
,
en síban fór hann vestr í fjörbu , og var meb sonura

Rafns Sveinbjarnarsonar á Eyri , og átti Herdísi systur þeirra.

37''
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Bjuggu þau fyrst á Stokkum á Raubasandi
,

en síban keypti
hann Flatey á Breií)afirbi, og bjó þar meban hann lifbi.

þerssa reka eiga þeir brandr jonsson ok geirmundr lytings

son.

a backa 1 hru|tafirdi. hual halfan uid landmenn.

a karastodum fiordung uid landmenn.

J skardi
| helming i hual uið land menn.

ad sauda dais a helming 1 hual uid land menn.
|

a bergstodum helming i hual. ok sexuætter, j odrum hluta.

ad stopum huarum
| tuegium. fiordung i hual.

d illuga stodum niu vætter j hual tuitogum ok
| leingra.

d midri sidu tll gnystada þridiung i hual.

J aruik. helming i hual.
|

at tiorn siettungr.

a flatnefs stodum helmíngr.

J saurbæ helmingr. |

J uik attungr i hual.

at uallða iæk. attungr.

at osum þrir hluter
|

i hual ok. vi uætter.

Ok fyri þessum londum ollum eiga þeir þetta [i]' huolum
|

uid land menn sem^ nu er talið. Ok uardueizlo skotmannz

h[luta nema hann^
|
komi til sialfr.

En reka þessa selldi kaR prestr ok munkr [Geirmundar-

son**
I
faðir eiolfs. er fell i Grims ey.

þessa reka alla halfa a n[u þingey]|ra'' klaustr ok''* . . .

i) fúnab úr blabinu. 2) tvískrifab á skinnblabinii.

3) frá [ dotti& úr bla&inu af fúa. Arni hefir getad' lesitY: . . . a

nema hann.

4) frá [ dottiö' úr af fúa ; Arni hefir getaú" lesi& .... unclars.
,
en

hefir fyllt ekki rétt i eyd'una og íesí^: Gu^mundarson.

5) þab sem er í [ ] er nú dottib úr blabinu af fúa.

6) meira hefir hér aldrei ritab verib
,
en skorib er nelban af blabinu allt

upp undir Joessa línu.
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144. 25. Februar 1253. í Perugia.

INNOCENTIUS páfi hinn fjórði staðfestir skipanir fyrirrennara

sinna um erkibiskupsdæmi í Niðarósi, og um, hver biskups-

dæmi þar undir skuli heyra.

Sigurbr tapsi , erkibiskup í Nibarósi , andafeist 6. Marts

1252
, og hafbi setib 21 ár a?) stóli. Eptir hann var þá sama

vor kosinn til erkibiskups SörH
,
kórsbróbir í Hamri

, og ferbab-

ist til Róms
,

fékk hann sta&festíng af páfanum og var vígbr
um vetrinn eptir , líklega sama dag eba rétt áí)r en þetta eptir-

fylgjanda páfabréf er útgefib ,
en þab er sjálft hérumbil í sama

formi eins og hin fyrirfarandi ,
frá Anastasius fjórba 30. Novbr.

1159 (Nr. 35, bls. 204 ab framan)^ og Innocentius þribja 13.

Februar 1206 (Nr. 93, bls. 342). Ártalib, sem í bréfinu stendr,
er tahb 1252, og kemr þab af, ab Innocentius páfi fylgbi hinu

florentinska tímatah
, og taldi byrjun hvers árs frá 25. Marts

(sbr. bls. 344).

þetta páfabréf er prentab hér eptir bréfasafni Norbmanna:

Diplomat. Norveg. iii, Nr. 3, bls. 3—6, en þar er þab

prentab eptir afskript Arna Magnússonar af frumbréfinu
,

sem
hefir verib fyrrum í skjalasafni liins konúnglega danska kansellíis.

þar meb er hér saman borin önnur afskript í safni Arna (B),
sem sýnist vera tekin eptir frumritinu. Bréfib er einnig prentab

eptir afskript Arna í Thorkehns Dipl. Arnamagn. II, 41— 44;

og ágrip eptir því í Grönl. Histor. Mindesmærk, lll, 89—90.

Jnnocencius episcopus servus servorum dei, venerabili fratri

[Serloni] Nidrosiensium archiepiscopo ejusque successoribus

canonice substituendis in perpetuum.

Licet omnibus discipulis eadem hgandi et solvendi sit

concessa potestas. licet unum præceptum ad omnes idemque

pervenerit prædicandi evangelium omni creaturæ, velut quæ-
dam tamen inter eos habita est discretio dignitatis, et domi-

nicarum ovium curam, quæ omnibus æqualiter imminebat, unus

singulariler suscepit habendam
,

dicente ad eum domino :

^^Petre, amas me? pasce oves meas". Qui etiam inter omnes

apostolos principatus nomen obtinuit et de fratrum confirmatione

singulare a domino præceptum accepit, ut in hoc secuturæ

posteritati daretur intelligi, quoniam quamvis mullos ad regi-

men ecclesiæ contingeret ordinari, unus tamen soiummodo su-



582 UM NIÐARÓSS ERKIBISKUPSDÆMI. 1253.

premæ dignitatis locum fastigiumque teneret
,

et unus omnibus

et potestate gubernandi et judicandi onere præsideret. Unde

et secundum hanc formam in ecclesia distinctio servata est

dignitatum. Et sicut in humano corpore pro varietate offi-

ciorum diversa ordinata sunt membra, ita in structura ecclesiæ

ad diversa ministeria exhibenda diversæ personæ in diversis

sunt ordinibus constitutæ. Aliis enim ad singularum eccle-

siarum, aliis autem ad singularum urbium dispositionem ac

regimen ordinatis
,

constituti sunt in singulis provinciis alii,

quorum prima inter fratres sententia habeatur, et ad quorum
examen subjectarum personarum questiones et negotia referan-

tur; super omnes autem Romanus pontifex, tanquam Noe in

archa, primum locum noscitur obtinere, qui excollato sibi de-

super in apostolorum principe privilegio de universorum causis

judicat et disponit, et per universum orbem ecclesiæ filios in

christianæ fidei firmitate non desinit confirmare, talem se cu-

rans jugiter exhibere
, qui vocem dominicam mereatur audisse,

qua dicitur : ,,Et tu aliquando conversus confirma fratres tuos''.

Hoc nimirum post beatum Petrum illi apostolici
'

viri, qui per suc-

cessiones temporum adgerendamcuram sedis apostolicæ surrexe-

runt, indesinenti curaverunt studio adimplere, et per universum

orbem^ nunc per se nunc per legatos suos corrigenda cor-

rigere et statuenda statuere summopere studuerunt. Quorum

quoque vestigia subsecutus felicis memoriæ Evgenius papa

antecessor noster, de corrigendis hiis quæ in regno Norwegiæ
correctionem Yidebantur exposcere, et verbo ibi fidei seminando

iuxta sui officii debitum sollicitus extitit. Et quod per se ip-

sum, universaUs ecclesiæ cura obsistente
,
non potuit, per le-

gatura suum Nicolaum
,
tunc scilicet Albanensem episcopum,

qui postea in Romanum pontificem est assumptus, executioni

mandavit. Qui ad partes illas accedens, sicut a suo patrefami-

lias acceperat in mandatis, talentum sibi creditum largitus est

ad usuram, et tanquam fidelis servus et prudens multiplicatum

inde fructum studuit reportare. Inter cetera vero, quæ ad

laudem iUic nominis dei et ministerii sui commendationem

i) þann. leiiTrétt eptir B, sem hefir apostoloci ; i hinum prentud'u er

rángt apostoli.

2) þetta or?) er fellt óvart úr i hinum prentu?)u, en stendr í B.
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implevit, juxta quod predictus prædecessornoster ei præceperat,

palleum bonæ memoriæ Johanni antecessori tuo indulsit.

Et ne de cetero provinciæ Norwegiæ metropolitani possit cura

deesse, commissam^ gubernationi- suæ urbem INidrosiensem

eiusdem provinciæ perpetuam metropolim ordinavit, et ei Aslo-

hensem, Hamarcipiensem^, Bargensem , Stavangriensem, in-

sulas Orcades
,

insulas Fareie, Siterhaie
,

et Islasdenses-* et

Grenelandiæ episcopatus, tanquam suæ metropoli perpetuis tem-

poribus constituit subiacere, et eorum^ episcopos sicut metro-

politanis suis tam sibi quam suis successoribus obedire. Ne igitur

ad violentiam constitutionis ipsius ulli umquam liceat aspirare,

nos felicis recordationis Alexandri et Gregorii, prædecessorum

nostrorum, Romanorum pontificum vestigiis inhærentes, eandem

constitutionem auctoritate apostolica confirmamus, et præsentis

scripli privilegio communimus, statuentes ut Nidrosiensis civitas

perpetuis temporibus supradictarura urbium metropolis habeatur,

et earum episcopí tam tibi quam tuis successoribus sicut suo

metropolitano obediant et de manu vestra consecrationis gratiam

sortiantur. successores autem tui ad Romanum pontificera tan-

tum percepturi donum consecrationis accedant, et ei solum-

modo et Romanæ ecclesiæ subiecti semper existant.

Porro concesso tibi palleo, pontificalis scilicet officii pleni-

tudine, infra ecclesiam tantum ad sacra missarum solemnia per

universam provinciam tuam hiis solummodo diebus uti fraternitas

tua debebit, qui inferius leguntur inscripti. videlicet:

nativitate domini,

epiphania, coena domini,

resurrectione, ascensione,

pentecoste,

jn solennitatibus beatæ dei genitricis semperque virginis

JVIariæ.

nataUtio beatorum apostolorum Petri et Pauli,

i) commissionem, fí.

2) leiífrétt eptir hinum fyrri páfabréfum frá 1154 og 1206 } guber-

nationis, B og hinir prentu&u.

3) þ. e. Hamarcopiensem, í Hamarkaupángi.

4) pann. B; p. e. Islandenses; Islasdensem , afbakad', Thorkel. og

Diplom. Norv.; Isladensem, afbaka&, Grönl. Hist. Mind.

5) Thorkel.} earum, B, Dipl. Norv.
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jnventione et exaltatione sanctæ crucis,

nativitate beati Johannis baptistæ,

festo beati Johannis evangeh'stæ,

commemoratione omnium sanctorum,

jn consecrationibus ecclesiarum vei episcoporum,

benedictionibus abbatum,

ordinationibus presbyterorum,

jn die consecrationis ecclesiæ tuæ,

ac festis sanctæ trinitatis,

et sancti Olaui,

et anniversario tuæ consecrationis die.

Studeat ergo tua fraternitas plenitudine tantæ dignitati[s]

suscepta ita strenue cuncta peragere, quatinus morum tuorum

ornamenta eidem valeant convenire. Sit vita tua subditis in

exemplum, ut per eam cognoscant quid debeant appetere, quid

cogantur vitare. Esto discretione præcipuus, cogitatione mun-

dus, actione purus, discretus in silentio, utilis in verbo. Curæ

tibi sit magis prodesse hominibus quam præesse. Non in te

potestatem ordinis set æqualitatem oportet pensare conditionis.

Stude ne vita doctrinam destituat
,
nec rursum vitæ doctrina

contradicat. Memento quia est ars artium regimen animarum.

Super omnia studium tibi sit apostohcæ sedis decreta firmiter

observare, et tamquam matri ac dominæ tuæ ei humiliter obe-

dire. Ecce frater in Christo carissime, inter muita alia hæc

sunt pallei, hæc sacerdotii, quæ omnia facile Christo adiuvante

adimplere poteris, si virtutum omnium magistram caritatem

et humiHtatem habueris, et quod foris habere ostenderis, intus

habebis.

Decernimus ergo, ut nulli omnino homiuum iiceat ean-

dem ecclesiam temere perturbare, aut ejuspossessiones auferre

vel ablatas retinere, minuere, seu quibushbet vexationibus fati-

gare. Sed omnia integra conserventur, eorum pro quorum

gubernatione ac sustentatione concessa sunt, usibus omnimodis

profutura; salva in omnibus apostohcæ sedis auctoritate. Si qua

igitur in futurum ecclesiastica secularisve persona, hanc nostræ

constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tenta-

verit, secundo tertiove commonita, nisi reatum suum congrua
satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui careat digni-
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tate, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate

cognoscat, et a sacratissimo corpore ac sanguine dei et do-

mini redemptoris nostri Jesu Ciiristi aliena fiat atque in ex-

tremo examine districtæ subiaceat ultioni. cunctis autem eidem

ioco sua iura servantibus sit pax domini nostri Jesu
Christi,

quatinus et hic fructum bonæ actionis percipiant ,
et apud

districtum iudicem præmia æternæ pacis inveniant. Amen.
Amen. Amen.

Ego^ Jnnocentius catholicæ ecclesiæ episcopus.

Ego Rainaldus Ostiensis et Velletrensis episcopus.

Ego Jacobus Portuensis et sanctæ RuGnæ episcopus.

Ego Stephanus Prænestinus episcopus.

Ego Stephanus sanctæ Mariæ trans Tiberim tit. Calixti

presbyter cardinalis.

Ego frater Johannes miseratione divina tit. sancti Laurentii

in Lucina presbyter cardinalis.

Ego Octavianus sanctæ Mariæ in via iata diaconus cardinalis.

Ego Petrus sancti Georgii ad veium aureum diaconus

cardinalis.

Ego Willelmus sancti Eustachii diaconus cardinalis.

Ego Ottobonus sancti Adriani diaconus cardinahs.

Datum Perusii per manum Gvillelmi magistri scholarum

Parmensis, sanctæ Romanæ ecciesiæ vice cancellarii .v. Kal.

Martii indictione xi. jncarnationis dominicæ anno m. cc. lij

pontiíicatus vero domini Jnnocentii papæ iiij
anno decimo.

Efst í rönd bréfsins : Renouetur ad instar r. Jac. p.

145. 10. Marts 1255. í Neapel.

Alexander páfi hinn fjórði staðfestir álylítun lýðbiskupa erlíi-

biskupsins í Niðarósi, að þeir skuli greiða af hverju biskups-

dæmi nokkurtákveðið gjald tii styrks við erkibiskupsefni, þegar
hann færi til Róms að sækja pallium og vígslu (subsidium

pallii).

Sörli erliibiskup sat ekki lengi ab stóli í Nibarósi
, því hann

andabist um vorib (1. Mai) 1254; en um vetrinn eptir á jóla-

i) útundan nafni páfans er dregi(b upp i afskriptinni B innsigli hans.
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föstu (7. Decbr. 1254) andabist Innocentius páfi hinn fjórbi í

Neapel, og í sama mánubi var kosinn til páfa Alexander hinn

fjórbi.

Eptir Sörla erkibiskup var kosinn Einar smjörbakr, kórs-

brdbir í Nibarósi
,
sonr Gunnars grjónbaks, lögmanns í þrænda-

lögum. Einar var })á í París
, og voru sendir tveir til hans af

kórsbræbrum
,
ab segja honum kosnínginn , og ab Hákon kon-

úngr vildi hann yrbi erkibiskup, en þó hÖfbu þeir ekki leitab

konúngs atkvæbis í því máli (Hákonar s. Hákonars. kap. 282:

Fornm.s. X, 58}. Einar hefir þá verib roskinn ab aldri
, því

hann hafbi þá fyrir fjórtán árum gefib syni Hákonar konúngs,
Hákoni únga, konúngs nafn á Eyra þíngi. Einar erkibiskups-
efni fór þegar til Róms, og þaban til Neapels ,

til ab hitta Al-

exander páfa , og var vígbr fyrst í Marts 1255.

A bréfi páfans, því sem hér fylgir, má sjá ,
ab lýbbiskupar

Nibaróss kirkju hafa haft fund meb sér, og ákveðib þar ,
ab

þeir skyldi allir greiba víst ákvebib gjald til ab létta kostnab

erkibiskups síns
, þegar hann þyrfti ab fara til Róms ab sækja

vígslu og leysa pallium ; og þess er einnig getib ,
ab fyrirennari

páfans, Gregorius ,
hafi stabfest þessa ályktun biskupanna. Um

þenna biskupafund og ályktun þeirra er annars ekkert kunnugt,

og ekki er heldr kunnugt þab páfabréf, sem er skýrskotab til

um stabfestínguna. Hafi þab verib Gregorius hinn níundi, sem
hefir stabfest ályktunina ,

sem h'klegast er
, þá hefbi hún átt ab

vera einhverntíma frá árunum 1227— 1241
,

meban hann var

páfi, eba réttara ab segja, annabhvort útaf vígslu þóris erki-

biskups (1227), eba Sigurbar (1230—31). Ekki vitum vér

heldr, hvort biskuparnir í Noregi hafi einir tekib þátt í þessari

ályktun, eba og ab biskuparnir af íslandi o. fí. hafi verib þar
meb

, og gat þab verib
,
ab Magnils Gizurarson Skálholts biskup

hefbi verib á þessu þíngi , þegar hann var utan eptir andlát

póvis erkibiskups (1230—1232); en þab er grunr á, ab hinir

íslenzku biskupar hafi ekki tekib þátt í þessari samþykt, og
verib lengi lausir vib þetta gjald, því þess er fyrst getib á tíb

Vínalda erkibiskups (1386— 1402), ab heimtab hafi verib sh'kt

gjald af biskupunum á íslandi (Finn. Joh. Hist. Eccl. Island.

I, 454, sbr. iv, 213). Gjald þetta var kallab subsidium

pallii.

Pallium var í fornöld einskonar feldr, sem tíbkabist mebal

Grikkja ,
líkt eins og Rómverjar höfbu toga. Eptir ab kristnir

menn fóru ab fjölga í vestrlöndum
,

er þess getib ,
ab þeir hafi

einkum gengib meb pallium^ en heibíngjar meb toga, Síban

var pallium kallab tignarkápa keisaranna, sem þeir báru þegar

þeir voru í fullum skrúba. þess er einkum getib um Karla-

magnús keisara, ab hann hafi haft pallium^ þegar hann bar

keisaralegan skrúba. En af því ab þab var abalhugmyndin á mib-

öldunum, ab hib andlega vald og hib veraldlega væri hvort um
sig sett jafnt í mannlegu félagi

—
því þar af reis þab stríb milli
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þeirra, ab hvort vildi vera öbru meira — þá leiddi þab eins-

og af sjálfu sér, ab hinir æí)stu foríngjar hins andlega valds

tóku sér hin sömu einkenni tignar sinnar, eí)a önnur þvílík, eins

og hinir æbstu höfðíngjar veraldlegir , og páfinn í Róm , sem varb

smásaman einvaldr kirkjunnar í vestrlöndum
, eignabi sér þab

vald
,
ab veita hinum yppurstu höfubsmönnum í kirkjunni ,

erki-

biskupunum ,
hib sýnilega merki þessarar tignar , og þetta varb

hib svo nefnda pallium. Fyrst ^

framan eptir var þab úr líni,

en síban var þab gjört úr ull. A Agnesarmessu (21. Januar) á

hverju ári voru færb tvö lömb
,

hvít og vel |)vegin ,
frá Agnes-

ar klaustri
, og lögb á altarib í kirkjunni , þegar súnginn var

sálmrinn Jgnus Dei (nþú gubs lamb'* o. s. frv.). Síban voru

þessi lömb fengin kórsbræbrum vib Laterankirkju ,
en þeir fengu

þau aptr í hendr subdjáknum ,
til ab sjá um gæzlu þeirra. Ullin

af þessum lömbum var klippt og blöndub vib abra hvíta ull, og

þar úr voru unnin pallia handa öUum erkibiskupum; þegar

þau voru unnin
,
færbu subdjáknar þau tii Pétrskirkju ,

tóku þá
kórsbræbr vib

, og lögbu þau undir háaltari yfir líkama postul-

anna Páls og Pétrs
, og því var svo ab orbi kvebib ab þau væri

j^tekin af h'kama heilags Pétrs postula'^ {de corpore Beati Petri

sumpta); síban voru þau ge.ymd, til þess þau voru lögb yfir

hlutabeigendr, þegar þeir voru vígbir. Pallia voru þá ekki

nema hvít bönd ebaborbar, þriggja álna lángir og þriggja fíngra

breibir
,
meb rönd utan meb og fjórum krossum á, tveimr purpura-

litum og tveimr svörtum; voru þessir borbar lagbir á herbar hinum

vígba , svo þeir nábu nibr á brjóstib ,
til ab tákna þab ,

ab hinn góbi
hirbir leggi lambib sér á herbar og beri þab úr allri hættu (Ceremo-
niale Romanum.; Ruinart. De pallio archiepiscopali.; sbr. Finn.

Joh. Hist. Eccl. Isl. I, 454 athgr.). Fyrir pallia galzt til

páfastólsins ærib fé, svo dæmi finnast til ab fyrir þab voru

goldin 30,000 gyUina.
Páfabréf þetta er hér prentab eptir bréfasafni Norbmanna

(Diplom. Norveg. l, Nr. 52, bls. 39—40), en þar er þab tekib

eptir afskript frá skjalaverbi páfans Marini, eptir bréfabókum

páfauna í Róm (Alex. IV. ann. i. ep. 215).

Alexander episcopus, servus servorum Dei ....
Enaro* archiepiscopo Nidrosiensi . . .

Sicut fraternitas lua nobis exposuit , suffraganei Nid-

rosiensis ecclesie attendentes sollicite tenuitatem reddituum

archiepiscopatus Nidrosiensis et magnos sumptus , quos pro-

pter itineris longitudinem subire oportet eos
, qui pro tempore

i) i bréfabókinni eiTa afskriptinni er misritaiT nafnið': Gnaro.
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ad ipsius ecclesie regimen eliguntur veniendo ad sedem aposto-

licam pro consecrationis obtinendo munere, capitulorum suorum

accedente consensu
,

comuniter statuerunt, ut quilibet suffra-

ganeorum ipsorum solvat Nidrosiensi archiepiscopo in subsi-

dium huiusmodi sumptuum certam pecunie quantitatem.

Nos igitur tuis supplicationibus inclinati statutum huiusmodi

ad instar felicis recordalionis G[regorii] pape predecessoris

nostri auctoritate apostolica confirmamus
,

et presentis scripti

patrocinio communimus.

Nulli ergo . . .

Datum Neapoli yl ídus Martii. anno .i.

146. 12. Marts 1255. i Neapel.

Alexander páfi hinn fjórði tilkynnir lýðbiskupum Niðaróss

kirkju ,
að hann hafi staðfest kosníng Einars erkibiskups , og

skipar þeim að heyra og hlýða honum sem yfirboðara sínum.

þetta páfabréf er prentab hér eptir bréfasafni Norbmanna

(Dipl. Norv. I, Nr. 53, bls. 40—41), en þar er þab tekib

eptir afskript frá skjalaverbi páfans Marini af bréfabókum páf-
anna í Róm (Alex. iv. ann. i. ep. 216).

Sama dag hafa verib ritub tilkynníngarbréf sama efnis til

erkibiskups og kórsbræbra í Nibarósi
,

annab til klerka í Nibar-

óss biskupsdæmi og í bænum sjálfum Nibarósi
, þribja til alþýbu

í Nibaróss biskupsdæmi og í bænum sjálfum , fjórba til Hákonar

konúngs og fimta til biskupanna, þetta sem hér fylgir; hefir

samhljóba bréf án efa verib ritab til sérhvers biskups ,
sem var

lýbbiskup Nibaróss erkibiskupsdæmis, og þess vegna sitt til hvors

biskups á íslandi
, Sigurbar þéttraarssonar ab Skálholti og Hein-

reks Kárssonar ab Hólum.

Alexander episcopus, servus servorum Dei . . .

suffraganeis ecclesiæ Nidrosiensis* . . .

Ecclesiu Nidrosiensis pastoris solatio destituta, canonici ejus-

dem ecclesiæ de futuri substitutione pontificis tractaturi, prout

i) t bréfunum til biskupanna á Íslandi hefir án efa staiTií)': episcopo

Schalholtensi (Holensi) ....
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moris est, convenientes in unum, spiritus sancti gratia invocata

venerabilem fratrem nostrum Enarum' archiepiscopum tunc

ecclesie predicte canonicum in suum arciiiepiscopum et pastorem
unanimiter et concorditer elegerunt, nobis humiliter supplican-

tes
,

ut cum rectis dis .... ni ... de . . dif . . . aíferri

electionem huiusmodi coníirmare de benignitate solita curaremus.

Nos igitur presentatam nobis eamdem facientes examinari

prout convenit diligenter, ac ipsam, quam invenimus de persona
idonea canonice celebratam

,
de fratrum nostrorum consilio

confirmantes ipsum eidem ecclesie prefecimus in archiepisco-

pum et pastorem , plenam sibi administrationem tam in spiri-

tualibus quam in temporalibus concedentes, spe nobis propo-

sita, quod cum idem sit litterarum scientia preditus ac morum
nobilitate preclarus, auctore illo qui dans virtutes premia tri-

buit et gratiam gratie superaddit, predictam ecclesiam per dili-

gentie sue studium grata in utrisque suscipiet incrementa.

Ipsum itaque, impenso sibi a nobis consecrationis munere,
ad eandem ecclesiam cum plenitudine nostre gratie transmitten-

tes
,
fraternitatem vestram rogamus et hortamur attente

, quatl-

nus prefatuni archiepiscopum recipientes benigne ac honeste

tractantes, ei tamquam metropolitano vestro plene ac humiliter

intendatis et exhibeatis obedientiam et reverentiam debitam et de-

votam, eius salubria raonita et mandata suscipiendo devote ac

inviolabiliter observando.

Alioquin sententiam, quam idem rite tulerit in rebelles,

ratam habebimus et faciemus auctore domino, usque ad satis-

factionem condignam inviolabiliter observari.

Datum Neapoli .iiii. Id. Martii, anno .i.

147, [í Septbr. 1257]. á Hvaniieyri.

Máldagi kirkjunnar á Hvanneyrí í Andakíl, sem settr var með
ráði Sigvarðar þéttmarssonar, biskups í Skálholti.

f)ess hefir verib átr getit) ,
ab optir andlát Magnús biskups

Gizurarsonar í Skálholti og Gubnaundar biskups Arasonar á Hól-

i) bréfabókin eða afskriptin hjá Marini : Gnarum.
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um voru ónýttar bábar biskups-kosníngar Islendínga, og tveir

norrænir biskupar sendir til íslands af Sigurbi erkibiskupi og

kapitulanum eba kórsbræferum í Nibarósi (sbr. bls. 426—427

ab framan)*.

Sigvarbr biskup þéttmarsson ,
ábóti í Selju ,

hlaut Skál-

holts biskupsdæmi og kom út 1239
,

tók hann þá vib biskups-
dæmi sínu af Brandi presti Jónssyni, sem hafbi stjórnab því síban

Magnús biskup andabist (bls. 519) og var síban á íslandi sam-

fleytt þartil 1250. þab ár fór hann utan, og fékk h'klega Brandi

presti, sem þá var orbinn ábóti í þykkvabæ í Veri, biskups-um-
bob sitt. þá var hann í Noregi árin i250— 1254, kom út um
vorib 1254 og var síban á íslandi til daubadags (-j- 1268).
Seinustu árin æfi sinnar var hann mjög hrumr

, og var Jörundi

biskupi á Hólum falin á hendr umsjón Skálholts biskupsdæmis

1267, en hann setti Arna prest þorláksson, sem síban varb biskup,
honum til styrktar seinasta árib sem hann lifbi. Máldagar þeir,

sem eigna&ir eru Sigvarbi biskupi, verba því ab vera samdir á

tmiabilunum 1240—1249 eba 1254--1265. Sigvarbr biskup
var ekki í miklum metum á íslandi

, eptir því sem hinir fyrri

biskupar voru, og var hann þó fastari þar á landi en Hóla bisk-

upar landar hans, sem voru samtíba honum. Finnr biskup segir,

ab þeir hafi allir verib framar stjúpfebr en sannir febr heilagrar

kirkju ; Sigvarbr þótti smámunasamr, hverflyndr og fésínkr. Til

merkis um, ab hann muni ekki hafa verib í mikiUi virbíng, er

þab, ab þegar hann var nefndr til gjörbar í málum þórbar kak-

ala 1242
,

meb Steinvöru Sighvatsdóttur á Keldum
, þá var

því vib bætt, ab ef þeim kæmi ekki saman skyldi Steinvör gjöra
ein um máhb (Sturl. 7, 8: lll, 19). þab er og til merkis um,
ab hann muni ekki hafa verib mjög ástsæll á íslandi

,
ab ártíb

hans er ekki sett í annál svo sem annara merkra manna. Son
átti hann einn, sem Tómas hét, og var hann fulltíba mabr 1257

;

hann var í Rángár þíngi (Sturl. 9
,
49 : III

, 278). Eptir aldri

hans h'tr svo út, sem hann hafi verib fæddr í Noregi ábr en

Sigvarbr biskup fór til íslands. A Islandi var boborbum um ein-

h'fi klerka sterklega framfylgt um og eptir hans daga, eptir skipun

páfanna, svo ab enginn vígbr mabr, hversu lága vígslu sem hann

heíbi, skyldi mega kvongast. p6 eru enn dæmi til um hans

daga, ab vígbir menn voru kvongabir ,
sem Arni biskup neyddi

síban til ab afsverja konur sínar
,

svosem var EgiU Sölmundar-

i) Finnr biskiip segir, ab Hákon konúngr hafi sett hina norrænu biskupa

til Islands (Hist. Eccl. Isl. i, 104. 313 athgr. c), og má })ab til sanns

færast ab því leyti, ab konúngr mun hafa verib bæÍJi hvatamabr þess, ab

norrænir biskupar voru sendir
, og svo rábib hverir sendir væri, en sjálfr

hafbi hann ekki vald til ab skipa biskupa, heldr heyrbi þab erkibiskupi og
kórsbræbrum hvers biskupsdæmis eptir kirkjulögunum.
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son í Reykjaholti og fleiri abrir (Árna bisk. s, kap. 12: Bisk.

s. T, 695—696; sbr. Nr. 151 hér á eptir).

þa?) er reyndar ekki víst, hvenær Sigvaríir biskiip muni hafa

verií) meb ab setja þenna máldaga Hvanneyrar kirkju, sem hér

fylgir eptir, en þab höfum vér fregnir um, ab hann var á Hvann-

eyri um haustib 1257, og þessvegna er þab sennilega ályktaí), ab

máldaginn muni þá vera saminn. þess er getib ,
ah þetta haust

eptir höfubdag varb sætt milli þeirra þorgils skarba og annara

höfbíngja; komu þeir þorgils skarbi og Sturla þórbarson ab kvöldi

10. Septbr. ab Dalsmynni í Norbrárdal, og gistu þar um nóttina,
en um morguninn eptir (11. Septbr.) skildu þeir, og reib þorgils
út á Hvanneyri. þar var þá fyrir Sigvarbr biskup, og tók hann vel

vib þorgilsi , því þorgils var hinn fastasti fylgismabr Hákonar

konúngs af öllum höfbíngjum á íslandi meban hann lifbi
;

vildi

biskup hafa hann einkum til ab rétta hluta sinn vib þórb And-
résson og Oddaverja (Sturl. 9, 48: III, 276—277). þeir biskup

og þorgils voru ekki saman nema nokkurn tíma dags , því þor-

gils reib um kveldib út á Kalastabi ; þar af má rába, ab biskup
muni þá hafa verib á umferb sinni um biskupsdæmib og farib

upp eptir hérabi
,
en ekki átt samleib vib þorgils. Af þessum ástæb-

um
5
sem hér voru nefndar, er máldagi þessi heimfærbr hér til

Septembermánabar 1257, því þá vitum vér meb vissu, ab Sigvarbr

biskup hefir verib áHvanneyri 11. Septembr., og líklega dagana

fyrir og eptir.

þab er mjögóvíst, hver sá Snorri muni vera, sem hér er

nefndr, en væri þab svo, ab þab væri Snorri Markússon frá Mel-

um, sem síban var lögmabr (f 1313), þá er aubsætt, ab mál-

dagi þessi getr alls ekki verib eldri en hér er sett
, því þá yrbi

menn ab hugsa sér, ab Snorri hefbi búib á Hvanneyri meban
fabir hans lifbi og hélt Melum, en síban fluzt þángab eptir hann

;

en vera má og, ab þessi Snorri sé annar mabr ,
sem vér þekkjum

ekki
, og er þab h'klegast, vegna þess ab svo er ab sjá, sem

þessi Snorri bóndi á Hvanneyri hafi verib kominn til aldrs, og
átt þann son, sem hafi verib svo vaxinn, ab gjöra mátti rábfyrir hann
mundi búa á Hvanneyri eptir föbur sinn

,
en Snorri Markússon

yrbi of úngr til þess þetta gæti heimfærzt til hans
, því hann mun

líklega varla vera fæddr fyr en um 1230. pab er kunnugt, ab

Snorri Markdsson átti Helgu ,
dóttur Ketils prests þorlákssonar

á Kolbeinstöbum og Halldóru, systur Gizurar jarls (Safn til s.

ísl. II, 32—33). KetiII prestr var lögsögumabr 1259— 1262

og andabist 1273.

Ab efninu til er þess helzt getanda um þenna máldaga
Hvanneyrar kirkju, ab Túnga er hér talin einasta fasteign

kirkjunnar, og köUub 12 hundrub ; þab er líklega hin samajörb,
sem Arni Magnússon telr í jarbabók sinni til 10 hundraba

, og

segir vera einn hluta úr Hvanneyrar landi. Kirkjan á Hvann-

eyri hefir síban eignazt fleiri jarbir, og komu þær undir kirkjuna
1420 uppí reikníng hennar, því þá galt Aubunn Salomonsson
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fimm 12 hundraba jarbir ,
eba 60 hundraba í fasteign, til kirkj-

unnar, fyrir 45 hundrub, sem Gunnar bóndi móburfabir hans átti

ab gjalda henni í portions reikníng (sbr. Safn til s. ísl. ii,
174

athgr.).
— Arnarhólmr, sem hér er talinn kirkjunni í þess-

um máldaga, er ekki talinn í hinum síbari, lítr því svo út, sem

sú eign hafi gengib undan.

Hin seinasta grein máldagans er ýngri en abalmáldaginn,
svo sem Ijóslega má sjá, og gæti verib ah henni sé bætt vib á

dögum Arna biskups þorlákssonar ; |)á mun máldagi Sigvarbar

biskups hafa verib ritabr í máldagabók í Skálholti, e?)a í safn

af stólsmáldögum, sem síban hefir geymzt þar ab nokkru leyti

fram á daga Odds biskups, og eru þab leifar af þeim, sem koma
fram í afskriptum þeim er vér nú höfum; en þareb þessi vií)-

bætir máldagans verbr þó ekki meb vissu eignabr neinum, er hann

hér látinn fylgja abalmáldaganum.
Hér er prentab eptir máldagabókinni D12 í handritasafni

Steingríms biskups í stiptsbókhlöbunni í Reykjavík ,
sem er

ritub 1601 og er lýst hér ábr fyr í safni þessu (Nr. 24, bls.

167— 168). Máldagi þessi er þar ritabr í hinum elzta kafla
,
á

73. blabi í bókinni.

Hvann eyre.

Mariu kirkia oc petrs postola oc tomas erche biskops oc

marteins biskops. sv er stendr a hvann eyre a land j tungu. xij

hundraþa land. ocþarhalft* þriðia kugillde. oc halft kirkio hollt.

skog þann oc .v. hundraþ j kirkiv skrvðe.

þar liggia Ihil tiunder allar fyrir neðan forssa breckur.

Lyse tollr af azllum þeim bofilum er þangat er groptr. nema

af eindriðastoðum.

prestr skal þar hafa iiij merkr kavps oc borðhalld sem

bvandi meðan snorri byr eða son hans.

selfor j jndriðastaða land.

kirkian a her vmfram messv fot oc kalek. kluckur fiorar.

þrenn alltara klæði oc silci hokul. tioUd vm alla kirciu.

oc arnar holm.

þetta er samit með raði sigvarðar biskups.

[Nu hefir siðan fengit verit thil kirkiu kelldna engi ok klocka

ok halft kugilldi. ok eru nu fuU iij. ok torfskurðr j asgarðs land-.

i) tvítekib í handritinu.

2) frá [ er ýngra en at)almáldaginn , og gæti verib frá dögum Arna

biskups Þorlákssonar.
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148. 26. August [1258]. í Ási.

Máldagi kirkjunnar í Ási í Hálsasveit (Stóra-Ási), sem Sig-

varðr biskup í Skálholti setti.

Um árib
,

sem |)essi máldagi muni vera saminn á
,

verbr

ekki sagt meb fullri vissu. Vér getum einúngis meb vissu sagt,

ab Sigvarbr biskup heíir verib í Borgarfirbi haustib 1257
, og

ekki óh'klegt hann hafi þá verib ab byrja umferb vestr eptir hér-

ubum, en hann átti ab fara yfir einn fjdrbúng biskupsdæmis síns

á ári. þab er því sennilegt ,
ab Ass kirkju máldagi sé saminn

annabhvort sama ár eba árib eptir og Hvanneyrar máldagi hér

næst á undan
,
en líklegra er ab telja árib eptir, sökum þess, ab

As mátti telja meb Vestfirbínga fjórbúngi, meban hann var sam-

tengdr vib Gilsbakka. Um daginn vottar máldaginn sjálfr, og

þarf ekki ab leiba um þab getgátur.
Ab efninu máldagans til er ekkert sérlegt athugávert, nema

þab, ab Ás kirkja er hér samtengd Gilsbakka
,
eins og þegar var

sagt, en ekki Keykholti, einsog á seinni tímum hefirverib, ef ab

bóndi vildi ekki hafa heimilisprest. f>etta var ekki torvelt í fornöld,

því þá voru á Gilsbakka tveir prestar og djákn (Wilch. máld.).

þetta stób svo fram eptir öllum öldum
,

ab prestr ab Gilsbakka

skyldi sýngja ab Asi á tilteknum helgum dögum, allt þar til á dög-
um Odds biskups Einarssonar

,
ár 1(305, ab kvartab var yfir því á

'leibarþíngi á Sandatorfu í Borgarfirbi ,
ab örbugt væri ab vitja

prests ab Gilsbakka vestr yfir Hvítá (Jón pr. Halldórsson í Bisk-

upasögum). þá gjörbi Oddr biskup þá breytíng, ab hann lagbi

As til Húsafells, og voru þessar bábar kirkjur sameinabar meb

Kalmanstúngu til eins kalls, þartil konúngsbr. 21. August 1812

leyfbi ab leggja nibr Húsafell, lagbi sóknina undir As, oggjörbi

þar þribjúngar kirkju frá Reykholti (Lagas. ísl. VII, 435—437),
en Kalmanstúnga var þá lögb til Gilsbakka.

Hér er sagt í máldaganum, ab kirkjan eigi þribjúng í heima-

landi; þab er því líklegt, ab jörbin í Asi hafi upphaflega verib

60 hundraba, og ab jarbabækurnar teli einúngis bændahlutann,

þar sem þær telja dýrleika jarbarinnar 40 hundrub.

Um þá helga daga, sem hér eru nefndir, skulum vér geta

þess, af því nokkur vafi leikr á um suma þeirra eptir daglegu
máli manna á vorum tímum, ab ymbrudagar eru allar sæluvikur,
sem eru fjórar á ári 'og standa í almanaki ; efsta vika er

seinasta vika í föstu, sama og dymbilvika ; páskavika er vikan

eptir páska, en ekki fyrir páska, eins og sumir nú kalla
;

hin

helga vika er vikan fyrir hvítasunnu (hebdomada sacra eba

septimana sancta).

Máldagi þessi er hér prentabr eptir hinni sömu máldaga-
bókinni frá Skálholti, sem opt hefir verib nefnd

, ogköIIubD12,
í safni Steingríms biskups í stiptisbókhlöbunni í Reykjavík,
bl. 118^ —119 (sbr. Nr. 24 hér ab framan). f nibrlagi mál-

38
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dagans er upphaf á framtölu á gripum kirkjunnar , og sýnist
sem þab muni vera upphaf á vií)bæti frá öbrum biskupi ,

sem
vér nú ekki vitum hvort verib hafi Arni biskup þorláksson eí)a

abrir; þessvegna fylgir þab hér abal-múldaganum. í Wilchins

máldaga er tekinn orbrétt þessi máldagi Sigvarbar biskups, og

hnýtt þar vib h'tiUi grein ,
rétt vibh'ka og hér sýnist hafa verib

til ætlab; þar af sjáum vér augljóslega, ab margir máldagar eba

flestir í Vilchinsbók eru eldri en frá hans tímum
,

svo ab hann

hefir ab mestu leyti látib safna í sína bók máldögum kirkna,
sem ymsir fyrirrennarar hans hafa samib, og bætt ab eins vib

suma þeirra ,
eba breytt þeim þar sem þurfa þótti.

as.

Kirkia
j ase er helgvð gvðe almatkvm oc mariv drottn-

ingv andresi postvla oc blasio biskvpe oc ollvm gvðs helgvm
monnvm.

|>riðivngr j heima lande [liggr] þar til kirkiv oc heimamanna

tivnd oc .vij. kvgillde oc tivnd af .vij. boivm. af avgastoðvm. fra

gilivm oc kollslæk. halse' oc vatne. af sigmvndarstoðvm oc

refsloðvm. af þessum boivm ollvm er oc at giallda .vi. alner

til kirkiv a hveriv are oc halfer lyse tollar. en halfer til gils-

backa kirkiv.

J>ar er skyllt at syngia hvern helgan dag fra gilsbacka.

oc alla ymbrv daga. jola tiðer. oc hina efstv vikv. paska vikv

alla. [ok] hina helgv vikv. en bonde sa er þar byr skal giallda

iiij merkr kavps preste. þeim er þangat syngr oc fæba annat

hvart mann eða hest með honvm þegar vetr kemr.

Heimilis prestr skal þar vera. ef bonde sa vill er þar byr.

eða eigi hann þriðivng j bve kirkiv hlvta.

þenna maldaga setti Sigvarðr biskvp þa er hann vigðe

kirkivna .ij. nottvm epter Bartolomevs messo oc skyllt at hallda

af ollvm þeim boivm sem vnder liggia. fyrer vtan uavðsyniar.

[Kirkian a innan sik. et cet^.

i) leiitr.', halle, handr.

2) Hér hgfir byrj^ab ný grein , líklega lír öbrum máldaga; niíirlagsgreinin

í Wilchins máldaga hefir upphaf svipab þessu.



1258. MÁLDAGI AKRA KIRKJU Á MÝRDM. 595

149. [1258]. á Ökrum.

Máldagi Akra kirkju á Mýrum, sem Sigvarðr biskup í Skál-

holli hefir samið.

f)essi máldagi er hér árfær?)r til sama tíma
, eins og mál-

dagar Sigvaröar biskups úr Borgarfirbi, þareb Hklegt er, ab Sig-
varbr biskup hafi farib smásaman vestr eptir á umferb sinni,

og aí) máidagar hans
, |)eir sem nú eru til

,
sé samdir alhr

um sama mund. þó nafn biskupsins sé hér skammstafab
,

er

ekki efi á ah máldaginn sé eptir hann, einsog sira Jón Halldórs-

son og Finnr biskup hafa sagt.

Ab efninu til má geta þess, ab Akra kirkju eru hér eign-
abir hálfir Hafrstabir. I Wilchins máldaga er hib sama

, og
Krossholts kirkju er eignab Hafrstaba land. Gísla máldagi

eignar Akra kirkju hálfa Hafrstabi
,

en telr Krossholts kirkju

enga jörb. I jarbabókunum er ekki getib um neina bygba jörb

Hafrstabi
,
nema í Kolbeinstaba hrepp , og eru þeir taldir þar

kirkjujörb frá Krossholti
;
en Árni Magnússon segir, ab á Lánga-

vatnsdal sé nokkrar eybijarbir ,
sem hafi eybzt í Svartadauba

(1401— 3), og síban er sagt ab |)ær sé eignabar ymsum kirkjum,

og mebal þeirra nefnir hann Hafrstabi (Johnsen. Jarbatal bls.

129 athgr. 10). þab virbist því, sem þeir Hafrstabir
,

er Akra

kirkja átti hálfa og hér eru nefndir, hafi verib Hafrstabir á

Lángavatnsdal.
Eiríkstabir eru nú taldir eybihjáleiga meb Ökrum, en ís-

leifarstabir eru síban kallabir ísleifarhiis, og nú Isleifstabir,

og taldir bygb hjáleiga frá Ökrum. Hvalseyjar hafa verib

bygbar þegar þessi máldagi var saminn, en á síbari tímum hafa

þær verib taldar óbyggilegar vegna vatnsleysis og fjarlægbar.

Eptir máldaga þessum þótti lengi vera vafasamt um réttindi

Akra kirkju og Krossholts, þartil Stephán biskup Jónsson skar

úr því meb bréfi 1502, hverir bæir skyldi heyra til hvorri

kirkjunni. þareptir féll Krossholts kirkja nibr
, og lá nibri um

hríb; skipti þá Gísli biskup Jónsson meb bréfi 1560 sóknar-

bæjum milli Akra og Hítarness
,
en meb bréfi 27. Decbr. 1565

skipubu þeir Páll Stígsson höfubsmabr og Gísli biskup ab byggja

upp aptr litla kirkju í Krossholti, og lögbu þángab tilnefnda

sóknarbæi (Lagas. ísl. I, 90—92).

Máldaginn er prentabr hér eptir hinni fyrnefndu máldaga-
bók frá Skálholti í safni Steingríms biskups í stiptisbókhlöbunni
í Reykjavík, D12, bl. 69—70 (sbr. Nr. 24 ab framan).

38*
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a okrum.

Marie kirkia oc petrs oc clementis er at a^krvm.

hvn a halft land heima oc .vj. kyr. oc .cc. frið oc hafr-

staðe halfa.

tiolld vm alla kirkiv. klvckvr .vj. alltara clæðe .ij.
oc

mvnnlog.

her skai vera heimilis prestr oc svngit' tolf manaða tiðer

oc j skvtils ey^ songr. oc hafa .iiij. merkr thil þessa alls

samán.

prestr at a;krvm skal hafa heytolia af .vj. b0[i]vm. hann

skal oc annaz navðsyniar allar fyrir svnnan calba l^c. oc ef

navðsyn krefr allt thil hitar ar.

Bondi sa er þar byr at a^krvm skal hafa tivnd allra heima-

manna oc af eireks stoðvm oc isleifar stoðvm oc or hvals-

eyivm.

Her skal grafa alla heima menn oc fatæka menn þa sem

hingat er hægra at færa en j krosshollt. af .ix. b0|i]vm fyrir

svnnan hitar a. þeim sem vnder krossholltz kirkiv liggia. skal

færa lik til akra oc grafa þar. iafnan er ei er vel fært til kross-

holltz.. skal oc þriðivngr leggiaz til acra þeirra Ivnnenda sem

fylgir likum af þeim b0|i]vm hvert sem færð erv.

Her skal grafa af eiriks stoðvm oc jsleifar stoðvm. oc or

huals eyium. oc þaðan lysi toll. oc or vogi oc or skvtils ey.

Herra S[igvarðrJ biskvp hefir samit þenna-^ maldaga þa er

hann vigði kirkivna at pcrvm.

150. [1259]. á Skarði.

Máldagi Skarðs kirkju á Skarðströnd, [sem Sigvarðr biskup

í Skálholti setti].

Máldagi þessi er prenta&r hér eptir máldagabókinni frá

Skálholti
,

í safni Steingríms biskups í stiptsbókhlöbunni í Reykja-

vík, DI2, bl. 106 (sbr. Nr. 24 ab framan).

Fyrir Skarbs kirkju eru til allmargir fornir máldagar ,
en

þegar þeir eru bornir saman er aubsætt ab þessi er hinn elzti
;

þó mun hann ekki vera svo forn
,

aö hann verbi heimfærbr til

tíma Magnús biskups Gizurarsonar
, og er hann j)ví hér eigna&r

i) sung, D12. 'í) Skótils ey, D12. 3) þetta, D/2.
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Sigvarbi biskupi ,
ab hann er eldri en sá

,
sem eignabr er Arna

biskupi þorlákssyni ,
en hann er árfærbr til 1259 vegna þess

vér vitum meb vissu, ab Sigvarbr biskup fór um Borgarfjörb
ab sunnan 1257

, og teljum þá líklegt hann hafi farib vestr um
og verib í Breibafirbi 1259.

Um |)ab mund
,

sem þessi máldagi ætti ab vera saminn,

bjó á Skarbi Snorri prestr Narfason
,
sem kallabr var Skarbs-

Snorri. Hann var sonr Narfa Snorra sonar lögsögumanns

Húnbogasonar (Safn til sögu Isl. II, 25). þeir lángfebgar bjuggu
alhr á Skarbi. Skarbs- Snorri prestr andabist 1260.

Skarð.

Kirkia at Skarði a land halft. geirmundar staði halfa. fiorv*

halfa. Svina sker halft. avrfiris eyiar^ halfar. olafs ey halfa.

Rvfeyiar^^ allar oc rvfeyiar holm. norðr sker. Sigriðar holmi.

Kongvrs ey. lang ey. Svarfaðar klett. half[an]. breckv halfa a

enni með reka.

Kyr .XV. xxx. asavðar. griðvngr. hross. .ij. skip sexært.

þritvgr notr kophelldr.

Kaleka
.ij. mikla. ij. messv klæði með pellz hðklvm. oc

onnvr tvenn með hoklvm gr^nvm oc blam. oc ein feminnst með

lereptz hökli. pellz kantara kapa oc onnvr af fuztani^. sloppa

.ij. fiogr alltara [klæði) af pelli oc .ij.
af fuztani. ij.

af silki.

biarn fell. tiolld forn umhuerfis kirkiu. steinklæði. glerglvgga.

ij. kerti stikur .iij. mvnnlogar .ij. lillar. oc hin þriðia nockrv

mest. vatn karl feUtiU. gloða ker, klockvr .x. með biolivm.

marivskript. einn smelltan kross oc nockvrs (!) af Ire. las oc

kistv. merki .ij. oc nær tolf manaða tiðir j bokvm oc svmar

fvUari.

fontr'' oc klæði með. stola .ij. bakstr jarn tvenn felitil.

þar liggr tii kirkiv tivnd oc osttollr oc lysi toilr af vi.

boivm oc .XX. með heima bœ. en j davgvrðar nesi skal heima

lysi tollr.

1) þ. e. Frakkanes fjara, ])ar var hrognkelsa veibi og sölvatekja.

2) avrfyris eyiar ,
D12, 3) Raufeyiar, D12. hér.

4) fuztanz, D1S. 5) poíitur, D1S.
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151. [um 1260].

Alexander páfi [hinn fjórði] skipar erl^ibiskupinum í Niðarósi

og hans lýðbiskupum, að hafa sem bezta tilsjón um siðferði

hinnar andlegu stéttar
, og einkum að gæta þess ,

að prestar

haldi ekki frillur.

Bréf þetta er prentab hér eptir afskript, sem er í hinu mikla

safni af afskriptum fornbréfa, sem kallab er Langebeks Diplo-
matarium í hinu konúnglega leyndarskjalasafni , og er þar árfært

til ,,circa 1180".

Vafi sá, sem a er um hvenær bréf þetta sé út gefib ,
er

sprottinn af því, ab þab vantar bæbi ár og dag, og h'klega tölu-

vert af nibrlaginu, hafa menn svo ekki annab en nafn páfans
til ab álykta af, hvenær bréfií) sé utgefib , og veltr þab á þeim
tveimr páfum : Alexander þribja og Alexander fjórba.

Alexander páfi hinn |)ribi var í postullegu sæti fráþví 1159

og til 1181; honum er bréfib eignab í Langebeks safni
,

sem

ábr var getib , og hjá Suhm, í Historie af Danmark VII, 601,

og vibrkennir hann þó ,
ab bréfib geti eins vel verib frá Alex-

ander páfa hinum fjórba, sem þab er hér eignab, og semríkti

frá 1254 til 126 L
Astæburnar til þess, ab bréfib er hér eignab Alexander hin-

um fjórba, en ekki hinum eldra Alexander, eru þær helztar, ab

til eru bréfasöfn Alexanders þribja, og þar á mebal til erkibisk-

ups í Uppsökim , þar sem talab er um ymsa galla í kristnum

rétti, sem lagfæríngar þurfi, svo sem um : ab leikmenn megi ekki

rába andlegum eignum ;
ab þeir megi ekki sitja í dómum yfir

mönnum af andlegri stétt; ab járnburbr og einvígi sé bönnub,
o. fl. (Mansi CoUect. Concihorum XXI, 933; Liljegren, Diplo-
mat. Svec.

l, 76), en þetta bréf er þar ekki á mebal, og engin

þau bréf
,
sem tala um hjákonur presta.

— Önnur ástæba er sú, ab

á tíma Alexanders hins þribja var bann móti hjónabandi klerka

ekki komib í fuilt gildi í Nibaróss erkibiskupsdæmi, en þá fyrst

varb þab altíbkab ab klerkar hefbi frillur, þegar þab var orbib

almeunt ab enginn vígbr mabr mætti kvongast. P>illuhald klerka

var fyrst komib svo uppiír á dögum Alexanders fjórba ,
ab þab

var orbib til hneykslis, og var þá farib ab banna J)ab í álykt-
unum á kirkjuþíngum og í biskupa-statútum í ymsum löndum,
svosem á þýzkalandi á þíngi í Kolni 1260 (Mansi XXIII, 1012
o. s. frv.); í Frakklandi á þíngi í Cognac(ConciIium Copriniacense),
sem haldib var 1260 eba 1262 (Mansi XXIII, 869); a Englandi
í statútum Egidius biskups í Salisborg 1256 (Mansi XXIII, 907
— 908). Síban kemr þetta atribi fram í ályktunum á mörgum
kirkjuþíngum. A Islandi sérílagi finnum vér ab vísu

,
ab þorlákr

biskup hinn helgi hélt því fram
,

ab prestar skyldi halda einlífi,

og hélt þab einnig sjálfr, en margir prestar voru eptir þab eigin-

giptir , og seinast Magnús biskup Gizurarson. Arni biskup þor-
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láksson fylg?)i því harbara fram
,
en nokkurntíma áSr hafbi verib,

ab enginn vígbr mabr mætti vera eiginkvæntr ,
hversu lága vígshi

sem hefííi
, og eptir hans daga koma fram í statútum á Islandi

bönn á móti því, ab prestar hafi frillur, helzt á fjórtándu öld.

Allt bendir því til
,

aÍ þesskonar bönn frá páfanum muni varla

hafa komib til Islands
,
eöa til Niðaróss erkibiskupsdæmis, fyr en

hjónabönd presta voru allskostar nibr lögb, og hitt orbib alvenja,

ab prestar hefbi friUur v'ih hönd sér
,
sem þeir kölkibu mebhjáipir

sínar, og þetta hefir varla verib orbib ahnennt fyr en um 1260.

þess er ab geta, ab þar sem nefndir eru fremst í bréfinu

prelátar, sem sé ^^exempti" (undan skildir) eba ^jUon exempti"

(eigi undan skildir), þá þýbir hib fyrra þá ábóta
,

sem voru

undan þegnir valdi biskupa og voru beinlínis undirgefnir páfan-
um

,
en hinir síbartöldu eru þeir, sem vorn undir valdi biskup-

anna. A Islandi voru engir afhinum fyrnefnda fiokki, þab menn
vita til.

Alexander episcopiis, servus servorum Dei, venerabilibus

fratribus Archiepiscopo Nidrosiensi eiusque suffraganeis, nec

non dilectis filiis Abbatibus aliisque Ecclesiarum prælatis, ordi-

nariam in subditos obtinentibus potestatem per Nidrosiensem

provinciam constitutis, tam exemptis quam nonexemptis, Salu-

tem et apostolicam benedictionem.

Si vere [utj dicimur pastores ovium^Christi sumus non inpa-

Yido ferre possumus terribiliter intonanlia nostris sensibus

contra pastoralis curæ negligentiam sacrarum oracula scriptura-

rum, quæ detrimenta Dominici gregis in præsidentium desidi-

am retorquentes minaciter inclamant pereuntium sanguinem de

Præpositorum manibus exigendum, quis nostrum non contremi-

scat et paveat, dicente ad pastores gregis sui Domino per pro-

phetam : ,jos dispersistis gregem meum, ejecistis et non visi-

tastis eos, ecce ego visitabo super vos vestrorum malitiam

studiorum", pavet utique ad hos increpationis interminationis-

que divinæ sermones, idem ipse Propheta dum dicit: ,,A

facie Domini et a facie sanctorum verbcrum ejus conturba-

tum est cor meum in medio mei. Contremuerunt omnia ossa

mea". formidulosa speculatorum, quos populo suo dispen-

satio divina præposuit, et periculosa conditio
,

si præsumtorie
res agatur, si eo modo in sollicitudine commissa non militent,

quo summus præcepit Imperator, si sibi et universo gregi, cui



600 UM SIÐFERÐI KLERKA. 1260.

Deus eos custodes et episcopos constituit, non attendant, hiis

præcipue horrendum erit iilud humanorum operum finale judi-

cium omnibus in commune tremendum, in quo etsi unusquis-

que proprii de corporis actionibus districto sit subjiciendus

examini, ut recipiat prout gessit, nobis tamen
, quibus populi

cura commissa est, non suíYiciet innocentia sine cumulo justitiæ

subditorum, quamnegligentisministripigritiam persequens auste-

rus injunctæ severitatis exactor delicta plebis inpinget relatui

prælatorum ;
si enim qui de unico talento sibi credito sacri

foenoris non reportabit augmentum tanquam inutilis servus et

piger, justæ dampnationis periculum sustinebit, quam durum

putatis judicium fiet illi, qui commissum sibi pluralem nume-

rum viventium talentorum non solum integrum neglexerit

reddere conditori
,
verum etiam in ilia districtione probabitur

dampnum Domino suo in bonis, quæ ab ipso multiplicanda

susceperat, intulisse; præterea fratres et
filii, qui fasces ponti-

ficaiis oífícii et ecclesiastici ministerii subeundo defixistis, pro

animabus creditis apud extraneum manus vestras festinare quæ-

sumus, Hberati ab illo
, qui supremus est actor ei judex, nullum

nobis de allegationis nitore præsidium relicturus, discurrite;

nec cessetis, nefiantanimæ vestræ pro illis, quos in custodiam

sub tanto vadimonio suscepistis ;
excitet vos summi Pastoris

amor, qui vos pascendjs rationabilibus ovibus dedicavit; ex-

terreat corda vestra et torporis sompnum ; depellat ab oculis

metus pericuii eis procul dubio, qui supra greges suos vigiles

non observant excubias imminentís. Sed ecce lethalis incuriæ

sopor pastoralis curæ vigilantiam, quodgementes dicimus, op-

pressisse videtur in plurimis, prout testatur nimia de plerisque

regionibus clamans christiani popuii corruptela, quæ cum de-

beret sacerdotalis antidoti curari medelis, invalescit, proh dolor!

potius ex malorum contagio , quod procedit a clero
,

ita ut

alicubi verum sit quod prophetica querela testatur: ,,Factus est",

inquiens, .^sic populus sicut sacerdos"; maiitia namque dierum

labentium, quæ cum tempore corrupit, et mores dante quam

plurimis ex impunitatis audacia semper in deteriora proclivem

in frænis licentiæ libertatem, nonnulli clerici præcipiti lubricæ

voluptatis arbitrio laxas committentes habenas, post carnis

suæ concupiscentias habuerunt, et relegata pené penitus a
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conversatione vitæ suæ clericalis munditiæ honestate
,

tenent

in conspectu etiam populi concubinas, in quibus impudicæ
frontis irreverentia induentes foedas manus et foetidas

, quas

sordidis iibidinosæ coinquinatíonis foetibus immerserunt, non

erubescunt in suum periculum et ruinam popuii sacris misteriis

immiscere, a qvibus ob publici concubinatus insaniam
, quæ

nullá potest tergiversatione celari, secundum acta Canonum

tam quoad se
, quam quoad alios sunt suspensi, et ne quis

talium missas audire præsumat, arcius in eorum contemptum
canonicæ auctoritatis constilutio interdicit. Per tales *maximé

nomen Domini blasphematur in terris, per tales derogatur sacra-

raentis fidei orthodoxæ, quum vasa Domini pollutis eorum con-

tactibus profanantur; per tales perit erga religionem catholica

devotio reverentiæ Christianæ; per tales decipitúr populus in

divinis, et ecclesiaslica substantia dissipatur; hinc detrahitur

verbo Dei, dum immundis talium labiis nunciatur; hinc hære-

tici mussitant et insultant, hinc tiranni sæviunt
,

hinc perfidi

persequuntur, hinc grassantur audacius in Ghristi patrimonio

sacrilegi exactores
;

á quibus , proh pudor! ob hujusmodi

carnes putridas, quas disciplinalis mucro non resecat, sicut

debet
,
sincerum Catholicæ matris corpus in ostentum ducitur

et contemptum. Profecto patres, quod Imjusmodi íilios sub dissi-

mulationis continentia fovent, inpuné etiam sicut íJeli sacer-

dote sit boni forsitan in se ipsos merito pro consimilis negli-

gentiæ malo repentina pari interitus ruina dejiceret de sella

retrorsum Ecclesiæ, quos principes, qui zelo Finies ardenter non

feriuntur, in tales sine causa videntur portare gladium, putatis-

que ad vindictam malorum laudemve bonorum desuper acce-

perunt.

Nos igitur cupientes tantum malum de medio Ecclesiæ

tantumque scandalum ab ocuHs fideUum reraovere, universi-

tatem vestram rogamus ,
monemus et hortamur, attente vobis

per Apostolica scripta in virtute obedientiæ injungentes , ac vos

singulos sub ostentatione tam judicii singularis, quo quisque

citatur ad Deum de corpore mortis hujus, quam judicii genera-

Us, in quo universi stabimus ante tribunai æterni judicis,

obsecrantes quatinus in vobismet ipsis
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152. [1262]. á alþingi.

iSáttmáli af hendi Norðlendínga og Sunnlendínga, um skatt-

gjald til llákonar konúngs og Magnús konúngs Hákonarsonar.

pó ab opt hafi verib ritab um þá vi&burbi , sem ollu því,

ab Islendíngar gengu á vald Hákoni Noregs konúngi og Magnúsi

syni hans
, |)á eru mörg atribi enn óljós í þeim efnum. þetta

verbr ekki bætt hér ab fullu
, því þab er mikib efni og marg-

brotib
,
en hér verbr ab geta fárra greina ,

sem þarf til ab skilja

hversu á standi sáttmálanum milli Noregs konúngs og íslendínga.

t vibskiptum þeim ,
sem urbu milli konúngs og Islendínga,

ábr þeir gengu honum alls kostar a hönd
,

verbr mabr ab ab-

greina þrjú atribi. Hib fyrsta er: uppgjöf goborbanna í

hönd konúngi; annab er ska ttgj al ds hei ti b, eba gamli sátt-

máli ;
hib þribja er þegngildi, sem játab var nokkrum árum

síbar.

Frá því á dögum f)orláks biskups hins helga bar á því

meira eba minna, ab erkibiskupar í Nibarósi reyndu til ab ná

sem mestum rábum
,
bæbi yfir andlegrar og veraldlegrar stéttar

mönnum á Islandi. Af því ab Gizur biskup hafbi á sinni tíb

verib bæbi sem konúngr og biskup yfir Islandi
, þá bjó hann

undir þab hib mikla vald
,

sem biskuparnir, og einkum Skál-

holts biskup ,
höfbu í stjórn landsins meb hinum veraldlegu

höfbíngjum , goborbsmönnunum. En eigi ab síbr héldu þó gob-
orbsmenn svo miklu af valdi sínu, ab þeir gátu rábib landslög-

um og fasteignum, svo lengi sem þeir héldu sjálfsforræbi í land-

stjórninni , og þeir rébu kosníngum presta og biskupa laungu

eptir ab veraldlegir höfbíngjar mistu þessi uniráb í Noregi.

þess var fyr getib (Nr. 96, bls. 355}, ab þórir erkibiskup
hinn eldri byrjabi á því íyrstr (1211) ab stefna utan goborbs-
mönnum af íslandi

,
til ab skipa um mál þeirra ,

en þeir gegndu
ekki utanstefnum hans. þá vildi svo til um sama mund

,
ab

deila nokkur miUi Norbmanna og Oddaverja gaf Skúla jarli til-

efni til ab endrnýja fornar tilraunir til ab koma íslandi undir

vald Noregs konúngs, sem ekki hafbi verib reynt siban á dög-
um Ólafs konúngs hins helga. Um sumarib 1215 lögbu þeir

Sæmundr Jónsson í Odda og þorvaldr Gizurarson í Hruna lag á

varníng Austmanna
,

eba norrænna kaupmanna á Eyrarbakka,

þetta var ab öllu löglegt og samkvæmt landsvenju ,
en hvort

sem hefir verib
,

ab kaiipmenn hafa verib orbnir þessu óvanir,
eba þeir hafa þókzt verba hart úti

, þá varb þetta mjög óvin-

sælt í Björgvin , þar sem hinir norrænu kaupmenn áttu heima,

og um sumarib eptir settust Björgvinarmenn svo ab Páli
, syni

Sæmundar í Odda, ab honum þótti sér þar ekki vært , og fór

í burt þaban skyndilega, en á þeirri ferb drukknabi hann. Sæ-
mundr í Odda varb af þessu svo reibr

, og kendi Björgvinarmönn-
um ab þeir hefbi valdib dauba sonar síns

,
ab hann fór ab kaup-
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mönniim á Eynim sumarií) eptir (1217) meb fimm hundrub

manna, og tók fyrir þeim þrjú hundrub hundraba vabmála*.

Næsta sumar þar eptir (1218) jókst enn mjög fjandskapr milli

Oddaverja og Norbmanna
, því Oddaverjar tóku upp vopn fyrir

Norbmönnum á Eyrarbakka ,
en Norbmenii börbust við Odda-

verja í Vestmannaeyjum og felldu þar Orm Jónsson
,

bróbur Sæ-
mundar

,
saklausan og son hans meb honum , en létu þó tvo af

sínum mönnum. í hefnd fyrir þetta lét Björn þorvaldsson frá

Hruna, tengdasonr Orms, draga einn Norbmann úr kirkju í Mib-

firbi og drepa (1219). En þó athöfu þessi væri ill á bábar

síbur, mnndi þetta þó hafa jafnazt af sjúlfu sér, ef þab hefbi

ekki gefib Noregs höfbíngjum tilefni til ab festa þab ráb meb
sér

,
ab leitast vib ab ná yfirrábum yfir íslandi

, og orbið undir-

rót lángrar ógæfu fyrir land og lýb , eptir ab landsmenn höfbu

mist sjálfsforræbi sitt og fornt frelsi.

Sama ár sem Sæmundr í Odda gjörbi atförina ab Norb-
mönnum á Eyrarbakka, kom Hákon konúngr Hákonarson til

ríkis í Noregi ; hann var þá úngr ab alíiri (fæddr 1204) og
hafbi Skúli jarl frændi hans mesta forgaungu fyrir stjórn ríkisins.

Hann var þá á bezta aldri (fæddr 1189). þegar jarl heyrbi

sögurnar af Islandi, um vibreign fslendínga vib Norbmenn , tók

hann óvægr málstab sinna landa
, og af J)ví mabrinn var bæbi

stórlyndr og ákafr
, þá þótti honum ekki annab liggja fyrir, en

ab gjöra út skipaher til Islands. Snorri Sturluson var þá í Nor-

egi , og í miklum metum hjá jarli ;
tók hann þátt i meb mörg-

um öbrum ab aptra herferb jarls út til íslands
, og tókst þab meb

því ,
ab þeir fengu konúng til ab bibja jarl ab láta af herbúnabi

til þessarar ferbar, en jarlinn ^^talabi þú í fyrsta sinni um,
ab Snorri skyldi koma landinu undir konúng" (Hák.s. Há-
konars. kap. 59; Fornm.s. ix , 294—296); gjörbi Snorri sig

líklegan til þess , og taldi sig og bræbr sína mega sér einna mest

á landinu
, þegar Sæmund í Odda libi

,
en kvab bræbr sína mundu

fylgja sínum rúbum (Sturl. 4, 25: ii , 55). Úr þessu varb

einskonar samníngr milli Snorra og þeirra konúngs og jarls ,
svo

ab þeir gáfu Snorra lends manns nafn
,

en Snorri skyldi fylgja

konúngsmálum og senda son sinn Jón murta til Noregs ,
til Skúla

jarls, í einskonar gislíng. þessi samníngr lýsir því, sem síbar

kom fram hjá Snorra
,
ab hann var deigr |)egar á átti ab reyna

og vildi þá beita klókindum ; hugbi ,hann sér ab afstýra ófribi og

styrjöldum, og vinna jafnframt sjálfr sdma ogmetorb, sem ekk-

ert kostabi. Eigi verbr þab þó séb
,

ab Snorri hafi gefib upp
goborb sitt eba eignir vib þá konúng og jarl , og aldrei var

þessi samníngr fyrir borinn þegar konúngr síban taldi sér eignir

Snorra. Snorri kom til Islands um sumarib (1220), og höföu

menn þar pata af því sem fram hafbi farib
,
en þó var því helzt

i) ef metin er ein alin vabmála á 3 mörk, sem er nærri núveranda

verblagi á hafnarvat)málum , yrbi Jiab til 21,600 rd. sem upptækt var gjört.
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snúife svo
,

sem hann ætlabi ab fylgja máli kaupmanna hinna

norrænu móti Oddaverjum og Haukdælum
, og var honum tekib

þegar hæl'i meb spotti fyrir lofkvæbi hans til Skúla jarls, og
meb hótunum fyrir hitt

,
ef hann vildi fylgja ab því, ab ekki

næbist sæmdir fyrir víg Orms breibbæh'ngs; honum mun því ekki

hafa htizt árennilegt ab hefja þá boban , ab menn skyldi játast

ab fyrra bragbi- á hendr Noregs höfbíngjum ,
enda bar aldrei

síban á
,

ab Snorri fylgbi sh'ku fram
,

en Jón son sinn sendi

hann utan samsumars.

Eptir þetta varb ekki vart vib
,
ab konúngr eba jarl leitab-

ist vib ab ná yfirrábum á íslandi
,

eba ab þeir seildist eptir ab

hefna sín á Snorra fyrir undanbrögb hans. Erkibiskupar stefndu

höfbíngjum utan vib og vib
,
en engir þeirra gegndu þeim stefn-

um heldr en fyr; hib sama var um utanstefníngar konúngs og

jarls 1230, en um haustib 1233 fór utan Sturla Sighvatsson og

gekk til Róms, og þegar hann kom ab sunnan haustib eptir

(1234), var hann meb Hákoni konúngi um vetrinn. Hákon

konúngr fann, ab Sturla var sá mabr sem ekki bilabi áræbi, og
ekki skorti drottnunargirnd ,

en aubsætt er
,

ab hann hefir þá
verib hættr ab vænta neins af Snorra. Sturla Sighvatsson gekk
nú ab þeim samníngi vib Hákon konúng, ab hann skyldi koma
einvaldi á Island

, og ^eiga sh'kra sæmda von af konúngi, ef

hann kæmi þessu fram
,

sem honum þætti verbugt''. Konúngr

lagbi þá og fyrir Sturki þann feril, ab gjöra ekki mikib ab

manndrápum , ^^en bab hann taka menn og færa utan
,

ebr fá

ríki þeirra meb nokkuru móti" (Hák.s. Hákonars. kap. 180:

Fornm.s. IX
, 435). þetta var samkvæmt abferb Hákonar kon-

úngs í Noregi ,
en þab var reyndar yfirdrep eitt

, því þó hann

léti ekki sjálfr drepa þá menn
,

sem komu á vald hans, þá

drápu þjónar hans og útsendarar marga menn
, og þab vildi ein-

hvernveginn svo til
,

ab fyrir því urbu allir hans helztu mót-

stöbumenn, en þeir sem vígin unnu voru hans vildarmenn meiri

eptir en ábr. |>essi miidi hans í orbi var því ekki annab en

yfirbragb , og ráb til ab ginna þá í gildrur hans, sem ekki þorbu
ab fara í berhögg. þegar Sturla kom út um vorib eptir (1235)
fékk hann skjótt föbur sinn og bræbr á sitt mál, en Snorri

varb þeim þá ekki fylgjandi, og sýnist svo
,

sem hann hafi þá
ekki viljab hverfa ab því rábi sem konúngr vildi ;

en þó Sturla

væri ákafamabr og sæist eljki fyrir , þá er |)ó aubsætt
,

ab allr

ójöfnubur hans og flokkadrættir, manndráp og tjón bæbi hans

og annara höfbíngja, var kveykt af kolum Hákonar konúngs, og

fyrir hans tilstilii. Sturla fann sér þab til vib Snorra, ab hann

skyldi bæta óspektir Urækju sonar síns, sem hann hafbi gjört

meban Sturla var utan
,

en Snorri var þá sem fyr hnr þegar
ab skildi herba, og vildi ekki heíja flokka móti frændum sínum,

þó hann mætti vita ab þeir mundi ekki hh'fast vib hans hluta.

Sturla rak þá Snorra af bústab sínum í Reykjaholti og rak síban

Urækju utan, þar eptir rébist hann á þorleif í Görbum, eu
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jafnframt því komu út um vorib 1237 utanstefnubréf frá kon-

úngi og erkibiskupi til höfbíngja á Islandi, þá fóru þeir utan

Snorri og frændr hans, Ólafr hvítaskáld og póvhr kakali, þor-
leifr í Görbum og þórariim Jónsson , en Sturla sneri þá í móti

Kolbeini únga og Gizuri þorvaldssyni, og áttu þeir ekki lengi

saman
, þar til Sturla og þeir febgar fjórir féllu á Örlygstöbum

(21. August 1238). þessi tífcindi fréttust til Noregs þá um
haustib

, og var þá lokib þeim sigri ,
sem Sturla átti ab vinna,

en konúngr fékk þá abra styrktarmenn ekki minni , þar sem því

varb til lei&ar komií)
,

ab setja norræna klerka á bába biskups-
stólana á Islandi, og ónýta kosníng íslendínga, og þab rétt vib

hlibina á Snorra
,

eí)a jafnvel meb samþykki hans (sbr. bls. 427).

þenna vetr voru J)eir Snorri og félagar hans meb Skúla hertoga,
en um vorib eptir (1239) sendi Hákon konúngr bob

, ab þeir

skyldi ekki fara til Islands fyr en hann segbi fyrir meb hverj-

um erindum þeir skyldi fara, þetta ráb ónýtti Snorri fyrir hon-

um
, því hann fékk orlof af hertoga og skip til íslandsferbar og

aktabi ekki bannsbréf konúngs ,
hefir hann þá h'klega treyst vin-

fengi hertogans, og þókzt fremur eibbundinn honum en kon-

únginum, en þó báru menn á móti því, þeir er til vissu
,

ab

Snorri hefbi gjörzt jarl hertogans leynilega ,
svo sem einn af

helztu trúnabarmönnum jarls sagbi ab verib hefbi.

Eptir því sem af sögunum verbr frekast séb, hefir Snorri

þá enn hvorki afsalab sér goborb sitt eba eignir, hvorki til kon-

úngs eba Skúla hertoga. Hákon konúngr átti því engan rétt á

ab slá sinni hendi yfir góz hans, enda er aldrei sögb nein senni-

leg ástæba til
, hversvegna hann hafi gjört þab. Konungr lét

svo
,
sem útsigh'ng Snorra og þeirra félaga í banni hans hefbi

verib daubasök fyrir þá alla
, og hann gekkst síbar vib því ,

ab

hann væri sjálfr banamabr Snorra, en þab leynir sér ekki, ab

hin sanna ástæba hlýtr ab hafa verib sú
,

ab hann vænti sér

framar mótstöbu af Snorra en styrks til ab koma vilja sínum

fram
, og því vildi hann Snorra sem fyrst feigan. þar sem kon-

úngr eignabi sér góz Snorra og goborb, og abrir tóku vib því
til léns og mebferbar eptir konúngs skipun , þá lýsir þetta ein-

úngis vaxanda yfirgángi konúngsins og eigingirni þeirra, sem
ekki spurbu ab hvernig eignir og völd voru fengin ,

ef þeim yrbi

náb. Frá þeim tíma ab hinir norrænu biskupar komu til Islands

eru þess mörg sýnileg merki
,

ab konúngr gekk í miklu meiri

berhögg vib fslendínga en fyr, meb ymsu móti. þaban af fór

hann ab leitast vib ab ná einstöku höfbíngjum eba sonum þeirra
á sinn fund

,
fá fylgi þeirra sínum tilgángi til framkvæmda

,
lokka

þá eba laba til ab afsala sér goborb sín, skipa hériib til forrába,

þó hann ætti ekkert þar yfir ab segja ,
senda til Islands bréfog

sendimenn til höfbíngja ,
til ab siga þeim þar á sem hann vildi,

setja hvern til njósnar vib annan
,
bæbi höfbíngja og scndimenn,

og ýmislegt annab
,

sem mibabi allt til þess ab rjúfa frib og
samheldi landsmanna

, þreyta þá á óeyrbum og koma þeirri sann-



606 FYRSTI SÁTTMÁLI ÍSLENDÍNGA VIÐ KONÚNG. 1262.

færíngu inn hjá þeim ,
aí) þeir þyldi eigi lengr sjálfsforræbi

sitt
, og væri hoUara ab gánga Noregskonúngi á hönd, nneb svo

góbiim kostum sem aubife væri ab fá. Stefna tímans og aldar-

háttr, og hugsunarháttr manna um þessar .mundir ,
sem allr hall-

abist ab ófrelsi og hjátrú ,
var einnig konnngi til mikiilar styrktar.

Um vorib 1210 stefndi Hákon konúngr þíng í Björgvin, og
lét þar gefa konúngs nafn Hákoni syni sínum. þar sóru eiba

lendir menn og bændr úr öilum Gulaþíngslögura, og j^af Orkneyj-
um

, Hjaltlandi og Islandi" (Hák.s. Hákonars. kap. 225: Forn-

mannas. IX , 500). þab sem sagt er þar um eiba frá íslandi

er nokkub vafasamt , J)ví þab stendr ekki í sumum hinum helztu

handritum , enda var sú eibataka í öllu })ýbíngarlaus, þó hún

hefbi nokkur verib ; en í sjálfu sér er ekkert ósennilegt í, ab

konúngr hefbi fengib einhverja, svo sem Árna öreybu, vin sinn,

sem |)á var meb honum
,
eba abra sh'ka

,
til ab sverja eiba sem

íslenzka bændr, og styrkja meb því þá hugsun mebal alþýbu í

Noregi ,
ab fsland væri |)egar orbib skattland, eins og Orkneyjar

og Hjaltland, hafa svo síban þetta fyrir rök
,

til ab byggja á

tilkall sitt í annab sinn. Hib sama vor* sendi hann Eyvind bratt

og Arna öreybu út til íslands, meb bréf til höfbíngja , og var

þeim bréfum ekki mjög uppi haldib í fyrstu ,
en sumarib eptir

kom þab upp er undir bjó. þá höfbu þeir Kolbeinn úngi og
Gizur þorvaldsson fund meb sér á Kili (fjöllunum milli Norbr-

lands og Subrlands) og rébu þar rábum sínum
,

en þegar Gizur

kom af þeim fundi
,

stefndi hann ab sér mönnum
, og hafbi þar

upp bréf konúngs, þau er |)eir Eyvindr og Arni höfbu út haft,

var þab þar á
,

ab Gizur skyldi láta Snorra fara utan
,

hvort

honum væri Ijúft eba leitt, ^^ebr drepa hann at öbrum kosti,

fyrir þat er hann hafbi farit út í banni konúngs; kallabi kon-

úngr Snorra landrábamann vib sik" (Sturl. 6, 31: II, 241 —
242). Gizur kvabst meb engu móti vilja u^i'.Íóta konúngs bréf" (!),

og bjóst til ab taka Snorra, en kvabst þó vita ab hann mundi

eigi ónaubugr utan fara. Fór þá Gizur í Reykjaholt meb flokk-

inn, og kom þar Snorra á óvart, tóku þeir hús á honum
,

en

er nærri lá ab hann mundi undan reka
, gat Gizur ginnt heima-

prest Snorra til ab segja til hans
, og var hann þá drepinn af

mönnum Gizurar en |)ó í návist hans (nóttina eptir 22. Septbr.

1241). Kolbeinn úngi hóf þá jafnskjótt annan flokk og fór

vestr, svo sem rábib var; og urbu nú þau umskipti ,
ab þeir

Kolbeinn og Gizur rébu nú ab kalla öllu landi l'rá þjórsá ab

austan og til Fnjóskadals ab norban. Urækja, sonr Snorra, hóf

flokk til ab hefna föbur síns
,

en Sigvarbr biskup fylgbi Gizuri,

og varb sú sætt, ab biskup skyldi gjöra um málin dskorub
,

fór

Urækja síban i' Reykjaholt, og tók handsöl ab arfi eptir Snorra,
má þá sjá ,

ab engum af erfíngjum Snorra datt þá enn í hug
ab koniingr ætti þar nokkurt tilkall til. En um vorib kom Kol-

beinn norban meb flokk sinn
, og varb þá fundr hans og Gizurar

og Urækju vib Hvítárbrú. píxi' sveik Gizur Úrækju og tók hann
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og.neyddi tii ab játa þeim kostum, ab selja sjálfdæmi um allt

málib og fara utan um sumarií) og vera þd í varbhaldi þángab
til. Um sumarib ab Ólafsmessu sagbi Kolbeinn úngi upp g.jörb

í málum þeirra Gizurar og Urækju , og dæmdi Úrækju arfSnorra,
en hann skyldi gjalda fyrir atfarir og víg Reykjaholt hálft, Stafa-

holt hálft, Bessastabi hálfa og goborÖ þau er Snorri hafbi átt,

þarmeb skyldi hann og fara utan og vera þar þrjá vetr (Sturl.

6, 36: II, 258— 259). þetta varb endir á veldi Urækju , því

liann fór utan um haustib og var í Noregi þaban af meban hann

lifbi
(-f 1245). Gizur fór þá einnig utan hib sama haust, og

var utan tvo vetr (1242 — 1214), en í annan stab kom þá lít

f)órbr kakali Sighvatsson , og hóf flokka móti Kolbeini únga,
sem þá var mestr höfbíngi fyrir norban og vestan land ; en þegar
hæst stób þeirra vibreign ,

andabist Kolbeinn
, og gaf ábr upp

vib þórb alla föburleifb hans oggoborb í Eyjafirbi (sbr. bls. 538).
Nú hófst ríki þórbar kakala

, og eptir ab hann hafbi fellt Brand

Kolbeinsson í Haugsnes bardaga (1246), vann hann hib sama

ríki og Kolbeinn hafbi fyr haft; vantabi |)á ekki annab til
,

ab

fribr hefbi getab orbib á Islandi ,
en ab þeir hefbi getab sætzt

sjálfir þórbr og Gizur þorvaldsson ,
en í stab þess kom þeim

saman um ab leggja mál sín í gjörb Hákonar konúngs. Til

þessa var ein abalástæba eignir og goborb Snorra Sturlusonar,

því um þetta mund sjást fyrst merki þess ,
ab konúngr taldist

hafa nmráb yfir Borgarfirbi. Hinn fyrsti vottr þess er í bréfi

Bra'nds Kolbeinssonar til Gizurar, sem er ritab í Febr. 1246

(Nr. 138) , og er allh'klegt ab konúngr hafi fyrst tekib upp á

þessu þegar Urækja var daubr
,

eba ab Gizur sjálfr hafi sér til

styrktar fengib lénsbréf af konúngi fyrir Borgarfirbi ,
en síbar

(1252) fór konúngr ab telja sér allan arf Snorra og allar lendur

þær sem hann hefbi átt á deyjanda degi ,
nema stab í Reykja-

holti (Sturl. 8, 8: llí
, 137); verbr þó ekki annab séb, en ab

þetta hafi verib fullkomib rán frá löglegum erfíngjum Snorra.

En af því Gizur hafbi nú í höndum bréf konúngs, og þóttist

viss um hbveizlu hans, var hann fúsastr til ab leggja mál sín

í hans gjörb , og þórbr sá sér ekki annan kost en játa því,

|)egar nokkub af því sem á milH bar var ab sækja svo ab segja
í greipar konúngi sjálfum. pe'n' fóru því utan bábir um haustib

1246
, þórbr kakah og Gizur þorvaJdsson ,

til ab fá gjörb Há-
konar konúngs á málum sínum.

Meban þetta mál stób yfir var Hákon konúngr búinn ab fá

samþykki páfans til ab hann yrbi krýndr , og Vilhjálmr kardín-

áli var sendr til Noregs þess erindis. þab er úbr sýnt ,
hversu

Hákon konúngr notabi sér atkvæbi kardínálans, sem var svo

margkeyptr ,
ab hann var öldúngis á konúngs valdi

,
til ab ná

yfirrábum yfir íslandi (bls. 543— 545). Fyrir þá sök dirfbist

hann ab skipa þórb kakala „yfir allt land til forrába" um sum-

arib 1247 (Sturl. 7, 46: lll
, 93), og Gizur varb ab láta sér

þetta lynda og vera haldinn í einskonar útlegb um fimm ár
,
en
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þóríir tók vií) því valdi sem konúiigr fékk honum
, því hefeanaf

fóru höfbíngjar a?) keppast hver vib annan
,
aÖ vinna hylli kon-

úngs og ná umbobi hans
,

en þab gátu þeir því ab eins
,

ab

hver þeirra yrbi öbrum ötulli ab fylg.ja konúngs máli og eHa

vald hans og atkvæbi á landinu. Hver sem ekki gjörbi þab,
var stefndr utan

,
svikinn eba drepinn. þegar þórbr fór til fs-

lands, lét hann eptir þorgils skarba frænda sinn í einskonar gisl-

íng hjá konúngi, en þegar hann kom út, tók hann undir sig

eignir og ríki Snorra Sturlusonar
, og var þannig orbin vibrkennd

skipun konúngs á þessu; á sama hátt tók hann ríki af þorleifi

í Görbum (Akrnesínga goborb) , og var þab látib heita fyrir þá

sök, ab þorleifr fór út meb Snorra í banni konúngs 1239 (Hák.s.

Hákonars. kap. 257: Fornm.s. X, 24). En þórbr kom þessu
svo fyrir, ab þorleifr hélt valdi sínu sem ábr, og var vinr hans.

þórbr fór og um alla sveit Gizurar, og lagbi þar gjald á

menn (1248) ;
fór þá smásaman ab bera minna á yfirrábum

konúngs en á valdi þórbar, og eptir tvö ár var þórbi stefnt

utan aptr ,
en hann fór ekki fyr en á þribja ári (1250), þar á

móti fór Heinrekr biskup utan sumarib ábr (1249), og bar þórbi

þann vott, ab hann legbi alla stund á ab leggja land allt undir

sjálfansig, en ekki undir konúng, mundi því þurfa enn skjótra

og öflugra úrræba, ef duga skyldi. þórbr skipabi hérubum
ábr hann fór utan (1250), og fékk þorleifi í Görbum Borgar-

fjörb , Eyjúlfi ofsa Skagafjörb (og Húnavatnsþíng) ,
Hrana Kob-

ránssyni Eyjafjörb, má þar af sjá, ab hann eignabi sér sjálfum

þessi hérub, en hann var í vináttu og trúnabi vib Síbumenn

(Sæmund Ormsson) og Vestfirbínga (Nikulás Oddsson, Sturlu

þórbarson og Rafn Oddsson) ,
svo ríki hans var yfir mestan hluta

lands, ab fráteknum meginhluta Sunnlendínga fjórbdngs, og

þmgeyjar þíngi og Múla þíngi.

þegar konúngr sá, ab honum fleyttist ab gjöra skipanir á

goborbum Snorra í Borgarfirbi , og hann hafbi meb sömu abferb

fengib einskonar umráb yfir goborbi þorleifs í Görbum
,

lá þab

opib fyrir honum, ab til þess ab fá umráb yfir landinu þurfti

hann ab ná uppgjöf goborbanha af þeirra hendi sem áttu. þegar

þab var fengib gat hann fyrst vænt ab fá skattgjald af lands-

mönnum
, því þá var hann sjálfr orbinn einskonar allsherjargobi

yfir landinu, og gat því samib vib bændr um gjöld þeirra, eins

og hinir fyrri höfbíngjar gjörbu. Til ab koma þessu fram bar

þab nú vel í veibar
,
ab um haustib 1250 komu raargir íslenzkir

höfbíngjar til Noregs og voru þar um vetrinn. þá voru saman

komnir í Noregi bábir biskuparnir, Sigvarbr í Skúlhoiti og Hein-

rekr á Hólum
, þórbr kakali Sighvatsson, Gizur þorvaldsson,

þeir Oddaverjar Phihppus Sæmundarson og Haraldr bróbir hans,

Finnbjörn Helgasotl úr Reykjadal í þíngeyjar þíngi ,
Jón Sturlu-

son, þorgils skarbi Böbvarsson. þá um vetrinn og um vorib

voru miklir sveitardrættir og margar stefnur
, því aUir Islend-

íngar vildu þá út fara
,

en konúngr vildi þeim helzt fararleyfi
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veita, sem mest vildu hans máli fylgja og hann treysti bezt.

þá gáfu þeir bræbr Oddaverjar upp mannaforráí) sitt í hendr

konúngi, en þeir Gizur og þorgils skarc)i voru |)á sendir til ís-

lands og Heinrekr biskup meí) þeim , ,joru þeim skipuð ríki þau
á íslandi

,
sem konúngr haí ?)i þá heimildum á tekiö

, skyldu þeir

og flytja konúngs mál vií) abr^ landsmenn". þórí)i kakala og Jóni

Sturkisyni var haldib eptir í Noregi (Hákonars. kap. 273 : Forn-

mannas. x, 45). Skömmu síbar drukknubu þeir bræbr Odda-

verjar , og hafa frændr þeirra síí)an haldií) afsölu þeirra á manna-

forræbinu marklausa, en þeir konúngs sendimenn urbu aptrreka

og urbu áb vera í þrándheimi vetrinn eptir. þá gaf Finnbjörn

Helgason upp goborb sitt í Reykjadal , og tók þab í' lén af kon-

úngi ; fóru þeir nú út um vorib : Heinrekr biskup , Gizur, þor-

gils skarbi og Finnbjörn , og voru nú allir bundnir í sáttmála

sín á miUi
,

til ab fylgja konúngs máli og veita hver öbrum.

Gizuri var þá fenginn Norblendínga fjðrbúngr mestallr
,

frá Hrúta-

fjarbará og í Eyjafjörb ,
en Finnbirni þar fyrir norban

,
ab Jök-

ulsá í Axarfirbi, þorgilsi skarba Borgarfjörbr. þar á móti var

þórbr kakah neyddr til ab taka sýski af konúngi norbr í Gaul-

ardal
,
en hann sendi Kolbein grön til fslands

,
til ab leggja undir

ráb vib vini sína, og munu þau ráb ekki hafa verib vinveitt

Gizuri. þessar rábstafanir koniíngs bera enn vott um gjörræbi
hans og banaráb vib þjóbfrelsi fslendínga, svo þab má meb sanni

segja, ab hann var hin rétta undirrót flestra þeirra ódába og

illvirkja, sem framin voru á Islandi um þessar mundir, en hinir

lébust honum til verkfæris
, þó þeir gengi stundum feti framar

en hann kann ab hafa lagt undir.

þegar þeir komu út til íslands um sumarib 12.52, sem

sendir voru, tók Gizur mannafbrráb sitt í Arnes þíngi sem ábr,

fór síban norbr og hafbi þar fundi vib alþýbu, gengu Norblend-

íngar honum á hönd
, og einkum Skagfirbíngar , því hin forna

vinátta milli hans og Kolbeins únga var mönnum minnistæb.

En vinir þórbar kakala og fylgismenn ,
einkum Eyjólfr ofsi , sem

þórbr hafbi sett yfir hérabib
,
tóku sig saman um abför ab Giz-

uri, og varb þá Flugumýrarbrenna (21.
— 22. Oktbr. 1253),

sem hafbi nær ribib Gizuri ab fulki. Um forráb Finnbjarnar

Helgasonar urbu engar deilur , því hann var ábr réttr stjórn-

andi hérabs síns
,

en hann varb ekki lánggæbr , því hann féll í

bardaganum á þveráreyrum 1255. I Borgarfirbi var sú mót-

staba vib þorgils skarba, sem lýsir fullkomnu ósamþykki lands-

manna á rábstöfunum konúngs , og voru þeir helzt forgaungu-
menn ab því Rafn Oddsson, Sturla þórbarson og þorleifr þórb-
arson í Görbum ; |)essi var undirrót til þess, ab Sturla þórbar-
son var í óþokka vib Hákon konúng og Magnús son hans. Um
fund þann ,

sem þorgils stefndi undir Höfbahólum
,

er greinileg

skýrsla í Sturlúnga sögu (Sturl. 8, 9: lll, 138— 139); þar var

þorleifr í Görbum helztr til ansvara
, og vildi skjóta til atkvæba

Rafns og Sturlu : ^^vitum vér", sagbi þorleifr, ^^at þér er skipat

39



610 FYRSTI SÁTTMÁLI ÍSLENDÍNGA VIÐ KONÚNG. 1262.

hérab þetta af konúngi ,
ok þat er eyrindi hans í dag ,

en margir
mæla þat, at hann eigi ekki í. — .... þat studdu margir
meb þorleiíi , þótti konúngr ekki makligr at hafa nokkur for-

ræbi á fé Snorra Sturlusonar" (Sturl. sst.). Eigi a& síbr hélt

|)(5 þorgils yfirrábum yfir Borgarfiríii um hríb
, þar til Rafn og

Sturla hröktu hann á brott og norí)r til Hóla
, og var þá sem

vií) var ab búast, ab Heinrekr biskup skorabi á alla menn til

libveizlu vibþorgils, en forboÖabi Sturhi og Rafn. A sættafundi

þeirra um vetrinn eptir vib Heinrek biskup ,
neitubu j)eir ,jab

gefa upp Borgarfjörb, eba önnur ríki sem þórbr hafbi þeim

skipab ,
köllubust eigi konúngs skipun vilja hafa á hérubum"

(Sturl. 8, 17: lll, 162), og ekki nábi þorgils síban því hér-

abi ab stabaldri.

Ekki var Heinrekr biskup lengi ánægbr meb framkvæmdir
Gizurar í konúngs málum

, og var þab brátt ab hann sagbi ab

. enginn væri falskari en Gizur, eba fullkomnari til ab rjúfa alla

þá hluti , er konúngi væri til sæmdar og hann hafbi heitib. þá
tók konúngr upp á því ,

sem hann hélt síban nokkur ár, ab

senda út einn eba fleiri sendimenn til íslands , til ab njósna um
hvab fram færi

, og setti hann stundum einn þeirra Öbrum til

höfubs. Sumarib 1254 sendi hann út Sigvarb biskup , og átti

ab flytja mál hans á þíngi ,
en Sigurbr silkiauga var settr biskupi

til höfubs
,

til ab vita hversu einarblega hann færi meb erindum

konúngs. |)á var stefnt utan Gizuri þorvaldssyni og ymsum
öbrum

, og fdr Gizur naubugr, því hann hefir h'klega viljab heldr

eltast vib brennumenn
,
en biskupar bábir herbu ab honum ; fékk

Gizur þá Oddi þórarinssyni Skagafjörb ,
en þóri tott Arnes þíng

(Hák.s. Hákonars. kap. 282: Fornm.s. x, 59—60); þó varb

þessi rábstöfun ekki lánggæb , því Oddr var í ósætt vib Heinrek

biskup, og um vetrinn eptir fóru þeir ab honum Rafn Oddsson

og Eyjólfrofsi, og var hann drepinn í Geldíngaholti (14. Januar

1255) ;
var þá engin forstaba fyrir Skagafirbi um sinn

, |)artil

þorgils skarbi tók þar vib umrábum nokkru síbar.

þenna vetr (1254— 1255) voru þeir bábir í Björgvin, þórbr
kakali og Gizur þorvaldsson, var þórbr þó í meira gengi , og
var hjá konúngi . en Gizur var í bænum. Um sumarib eptir
vildi konúngr ekki eiga undir þprbi né Gizuri

, og veitti hann

þeim nú sýslur í Noregi, Gizuri í þrándheimi ,
en þórbi subr í

Skíbunni
,
en til Islands sendi hann nú ívar Englason , trúnabar-

mann sinn mikinn
, og átti hann ab flytja erindi hans meb bisk-

upum bábum. ívar var í Skálholti um vetrinn eptir (1255—
1256), og þótti honum Sigvarbr biskup hnr í hbveizlunni

,
en

um vorib eptir fór hann norbr, og stefndi þíng vib bændr, fékk

hann því þá á leib komib
,

meb tilstyrk og fortöium Heinreks

biskups og þorgils skarba, ab aliir Skagfirbíngar og Eyfirbíngar,

og mestr hkiti bænda í Norblendínga fjórbúngi, játubu ab gjalda

skatt, þvíh'kan sem þeim semdi vib Ivar. En fyrir sunnan og
vestan gat ívar ekkert á unnib, og kendi hann þab helzt vin-
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iim Gizurar, en þó nokkub |)órbar vinum
, og fór hann utan

um sumarií) (Hák.s. Hákonars. kap. 283. 287: Fornm.s. X, 60
—61

, 70). ívar Englason var einn hinn heldri af konnngs-
mönnum

, og var hann sendr árib eptir meb dóttur Hákonar

konúngs subr á Spán , og fór þaban út í Jórsalaheim og and-

abist á þeirri ferb (1258).
Um sumarib 1256 voru þeir meb Hákoni konungi í herferb

til Hallands bábir sýslumenn hans
, þórbr kakali og Gizur. þórbr

var röskr hermabr og sýndi góba framgaungu , svo ab konúngr
vildi veita honum sæmdir fyrir. þórbr var vinsæll mabr í sýslu

sinni
, og hafbi opt vinabob

, því hann var stórlyndr og drykkju-

mabr mikill. IJm haustib sat hann vib drykk eitt kvöld meb
mönnum sínum

, þegar hpnum barst bréf konúngs, kvabst hann

þar hafa fengib orlof til íslands
, og ab konúngr vildi gjöra hann

þar mestan mann ; varb hann svo glabr vib þetta ,
ab hann sagbi

engan hlut þann til bera
,

ab sér þætti betri
, og sagbist ekki

mundu af Islandi fara, ef sér yrbi aubib ab koma þángab. Drukku

menn þá og voru kátir , en stundu síbar sveif ab þórbi ,
svo ab

honum var fylgt til hvílu , og lá hann síban skamma stund þar
til hann andabist (11. Oktbr. 1256; Sturl. 9, 54: iii, 286;
ártíbaskrá í Finn. Joh. Hist. Eccl. Isl. I, 597). Eptir dauba

þórbar féllu eignir hans og goborb ab réttum lögum undir

Steinvöru systur hans á Keldum
,

en konúngr hafbi hér sömu

abferb og fyr, ab hann kastabi á þab allt sinni eign , og sinnti

alls ekki lögum og rétti,

Nú var þorgils skarbi hinn helzti á íslandi af konúngs-

mönnum, og skipabi konúngr honum Eyjafjörb og sveitirnar

þar fyrir norban
,

sem Finnbjörn hafbi haft, en þorgils gjörbi

allt hvab konúngr skipabi , og tókst á hendr stjórn á ránsfé

hans. Um sveitir Finnbjarnar urbu engin mótmæli
,
en um Eyja-

fjörb og eignir þórbar í því hérabi lét Steinvör ekki réttindi

sín
, og fékk hún þorvarbi þórarinssyni mági sínum heimildir

sínar í hendr. þorvarbr bjó á Hofi í Vopnafirbi ;
hann var þá

helztr goborbsmabr í Múla þíngi, kominn af Freysgyblíngum

(bls. 534) ; hann var einnig um þessar mundir hinn mesti mót-

stöbumabr konúngs, eins og Austfirbíngar flestir, og því var

óblítt milli þeirra Odds bróbur hans
,

sem ábr var nefndr og

fylgdi Gizuri þorvaldssyni ,
en þorvarbr var óþýbr mabr og

óvinsæll
, og vildu Eyfirbíngar heldr þjóna undir þorgils skarba

þó hann hefbi lakari heimildir fyrir valdi sínu. þetta var orsök

fjandskapar þeirra þorvarbar og þorgils skarba, og stafabi enn

sem fyr af ásælni konúngs og rángindum ,
en þab lyktabi svo,

ab þorvarbr veitti þorgilsi atför um nótt á Hrafnagili og var hann

þar drepinn (21. Januar 1258).
Nú var þá ekki eptir nema Gizur þorvaldsson einn af þeim

íslenzkum höfbíngjum ,
sem Hákon konúngr hafbi beitt fyrir ok

sitt, enda var hann konúngi hinn líkasti og hinn kærasti af

þeim Öllum, lét konúngr þab opt heyrast ab þeir voru frændr,

39*
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og sýndi honum allmikinn sóma
, þó honum þætti hann dauf-

lega t'_ylgja
málum sínum á íslandi. Nú lét Gizur, sem hæglega

mundi mega koma yfirrábum konúngs fram á öllu landi
, og

skattgjaldi meb , ef þar kæmi til sá mabr sem hefbi tign svo

mikla, ab landsmenn })ættist sæmdir af ab þjóna honum þab
h'tr svo út , sem Gizur hafi einnig skuldbundið sig til ab greiba

konúngi sjálfr mikib gjald, svo framarlega sem honum tækist

ekki ab koma því fram sem hann hefbi heitib. þetta alit vann

svo á koniíng ,
ab hann gaf Gizuri jarlsnafn um sumarib 1258,

og sýndi honum marga abra sæmd. Konúngr skipabi honum

þá Sunnlendínga fjórbúng , Norblendínga fjórbúng og allan Borg-

arfjÖrb , og má sjá þar af, ab konúngr hefir nú eignab sér gob-
orb Gizurar sjálfs , goborb Snorra og þorleifs í Görbum

, goborb

þórbar J^akala og þau sem hann hafði unnib eptir Brand Kol-

beinsson, goborb Finnbjarnar Helgasonar og goborb Oddaverja.
Síban fór Gizurjarl til íslands

,
en konúngr sendi meb hon-

um þóralda hvíta, hirbmaiin sinn
,

til |)ess ab njósna um hversu

jarlinum færist ab reka konúngs erindi
; þar ab auki sendi hann

ymsa abra trúnabarmenn sína á öírum skipum , og áttu allir ab

bera njósnir um jarl ,
hversu hann færi ab og hverju hann kæmi

til leibar. þegar Gizur kom út, gjörbi hann sem mest úr þeim
sóma

,
sem konúngr hafbi veitt honum

, og þab án þess hann

hefbi neinu í móti heitib
,

hvorki peníngum né skattgjaldi af

landinu; hann sagbi einnig, ab hver sem gengi sér á hönd,
hirbmenn eba skutilsveinar

, skjldi sömu nafnbætr hafa í Noregi
af Hákoni konúngi ,

sem þeir fengi af jarh ; gengust margir upp
vib þetta, og gjörbust jarli handgengnir og sóru honum eib en

Hákoni konúngi trúnab
,

urbu þrjátigir manna hirbmenn hans

og gestir um haustib ab allra heilagra messu. Brátt fréttu þeir

þab ,
ab þetta var fals sem jarl hafbi sagt þeim af orbum kon-

úngs ,
en þó héldu þeir samt sem ábr trúnab sinn (Hák.s. Hú-

konars. kap. 297: Fornm.s. X, 93—94: Sturl. 9, 54; 10,
20: III, 286. 308). Um vorib eptir (1259) keypti Gizur jarl Stab í

Reyninesi fyrir hundrab hundraba, og reisti þar bú, og gáfu
bændr þángab stórfé um vorib

,
en um sumarib eptir á alþíngi

gengu þeir honum á hönd Sturla þórbarson og Sighvatr Böb-
varsson frændi hans

,
bróbir þorgils skarba, gobar í þórnes þíngi,

en hann styrkti þá aptr til ab gjöra þorvarb þórarinsson sekan

fyrir víg þorgils skarba
, og lofabi þeim hbveizlu til hefnda.

Éafn Oddsson
, abalgobinn í þorskafjarbar þíngi ,

kom ekki á al-

þíng, en þórbr Andrésson , sem mest var fyrir Oddaverjum,
var fjÖlmennr á þíngi , og laut ekki jarli ;

má þar af rába, ab

Oddaverjar hafa ekki vibrkennt þá uppgjöf goborbsins, sem þeir

Philippus Sæmundarson og Haraldr bróbir hans höfðu handsalab

konúngi um sumarib 1251, þó ab konúngr og jari teldi þá upp-

gjöf gilda. Eptir þíng 1259 um sumarib sýndi þórbr Andrés-

son sig í fjörrábum vib jarl, fór jarlinn fyrir þab herferb um
haustib austr yfir þjórsá meb átta hundrub manna, og gjörbi
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Rángvellíngum mikinn ska&a
,
en þórbr flýbi upp á þórsmörk.

þá fóru menn í milli
, og komust á sættir

,
en um vorib eptir

fór jarl ab norban og austr yfir ár og var fundr stefndr ab þíng-

skáium, og sóru Rángæíngar þar trnna&areiba Hákoni konúngi

og Gizuri jarli, var |)á Loptr Hálfdanarson frá Keldum fyrir

Rángvellíngum , systurson þórbar kakaia
, og Björn Sæmundar-

son (Sturl. 10 , 9 ; III
, 297). þessari eií)atöku mega menn

ekki blanda saman vib hina
,

sem fram fór á alþíngi 1263,

þegar Oddaverjar sóru skattgjaldið Hákoni konúngi og Magnúsi.
Sturla þórðarson var í fyrstu í miklum kærieikum vib Gizur

jarl , og um haustib 1259 gjörbi jarl hann lendan mann sinn

og héthonum Borgarfirbi ,
en þegar konúngr rauf þetta heit,

kendi Sturla jarlinum um
, og snerist til fjandskapar vib hann.

Sighvatr Böbvarsson fékk engar sæmdir af jarli, og þóttist því

einnig hafa verib ginntr til ab gjörast honum handgenginn ; fór

hann síban utan meb Hallvarbi guliskó (1262) og var meb Há-
koni konúngi fyrir vestan haf, komst hann í mikla kærleika vi&

konúng og tregabi mjög fráfall hans; var Sighvatr síban nokkur

ár utanlands og andabist í Noregi á bezta aldri (1260).
Nú voru óunnin goborðin þau hin yztu, á bábum lands-

jöbrum ,
Rafns Oddssonar og hans manna í þorskafjarbar þíngi,

og í öllum Austfirbínga fjórbúngi ,
en |)ar voru tveir höfbíngjar

helztir: Ormr Ormsson á Síbunni
,

eba í Skaptafells j)íngi, og
þorvarbr þórarinsson í Múla |)íngi. Rafn Oddsson hafbi lengst
af verib fjandmabr Gizurar jarls, og höfbu beitzt brögbum, var

því Rafn ekki fiís ab gánga á hönd jarli. En þegar konúngs
menn urbu þess varir, sem voru settir jarli til höfubs, og kon-

úngi þdtti ekki jarl sýna þá framgaungu, sem hann hafbi lofab,

þá var farib ab leggja allt kapp á ab vinna Rafn og hefja hann
á móts vib jarlinn. þess vegna braut konúngr loforb jarls um
Borgarfjörb til Sturlu þórbarsonar , og veitti Rafni hérabib

,
hefir

|)á Rafn líklega gefib upp goborb sitt vib Hallvarb gullskó 1261»
Ormr Ormsson (sbr. bls, 531) sýnist muni hafa gefib upp gob-
orb sitt á alþíngi 1264, þegar hann gekk undir skattgjaldslögin.

þorvarbr þórarinsson varb nokkru fyrri til ab gánga á hönd,

og vann föburbróbir hans Brandr biskup Jónsson þab á vib hann,
ab ná loforbi hans um þab. Brandr hafbi alla tíb verib fylgi-
samr konúngsmönnum , því hann hefir án efa séb

,
ab sigr kon-

úngsvaldsins mundi leiba meb sér fullkominn sigr klerkavaldsins,
hann var þessvegna ætíb kær konúngum , og eptir ab Heinrekr

biskup var andabr (1260) var hann kosinn til bisknps á Hólum
af erkibiskupi og kórsbræbrum í Nibarósi

,
en Hákon konúngr

og Magnús samþykktu (Hák.s. Hákonars, kap. 315: Fornm.s.

X, 118, sbr. bls. 520 ab framan). Hann kom út til stóls síns

1263, sama sumar og Oddaverjar gengu undir skattgjald , og
um haustib um allraheilagra messu skeib fékk hann þorvarb
bróburson sinn til ab sverja sér þann eib

,
ab fara á konúngs

fund ab sumri (1264), og svo gjörbi hann, ab hann fór þá
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utan meb Hallvarbi guUskó og gekk þá á vald Magnúsi kon-

úngi Hákonarsyni og gaf allt sitt ríki í hans vald
,

var þab þá
talib afbrot hans, ab hann hefbi drepib tvo hirbmenn Hákonar

konúngs, Berg og þorgils skarba (Magnús s. lagabæt. kap. 3:
Fornm.s. X, 157). Voriö eptir fór þorvarbr aptr út til Islands,

og var þar nokkra vetr. f)á fóru þeir utan bábir höfðíngjar

Austfirbínga ,
hann og Ormr Ormsson (1268), og var ^Dorvarbr

síban í Noregi þartil 1271, ab hann var sendr út meb lögbókina
Járnsíbu

, og var hann þá fylgismabr ab því ,

- ab konúngi var

játab þegngildi um sumarib á alþíngi. þorvarbr var síban meb
helztu höfbíngjum á Islandi

, og hafbi yfirstjdrn landsins meb
Rafni Oddssyni og þar meb sýslu konúngs í Múlaþíngi meban
hann hfbi, en hann andabist í IS^oregi 1296.

þab er ekki ab efa
,
ab Hákon konúngr hafi þegar frá upp-

hafi ætlab sér ab heimta skatt af íslendíngum , þegar þeir væri

gengnir honum á hönd
,
en hann sýndi klókindi í því ,

ab hann
lét ekki þá hugsun í Ijösi fyr en hann sá fram á

,
ab hann mundi

geta smásaman náb yfirrábum yfir landinu. Meban hann átti vib

Snorra og Sturlu Sighvatsson fer ekkert orb af því, ab hann ætl-

abi ab hefja neinar skattheimtur
,

en eptir fall Snorra er fyrst

farib ab geta um þetta. Um vorib 1245 vildi fjorgils skarbi

fara út til íslands
,
en fékk ekki, ^því at í þann tíma hélt Hákon

konúngr mörgum ríkra manna sonum í Noregi , því at hann hafbi

mjök í hug at fá skatt .af íslandi" (Sturl. 8, 3: lll
, 129).

þessi farbönn
,

bæbi á skipum og mönnum
,
voru af þeim ráb-

stöfunum
,
sem Hákon konúngr ibkabi einna mest, og hafa þau

án efa styrkt málstab hans ab því leyti, ab þar af hafá margir

getab dregib þá ástæbu
,

ab |)essi bönn leiddi einnngis af því ,

ab menn gjörbi ekki eptir vilja konúngs, en þegar þab yrbi gjört

þá yrbi öllum slíkum bönnum lokib og allar samgaungur frjálsar

milli landanna. Bönn þessi og verkanir þeirra lýsa einnig því,

ab samgaungur Islendínga hafa um þessar mundir verib nær ein-

gaungu vib Noreg, því hefbi ekki svo verib , þá hefbi bönn kon-

úngs orbib framar Noregi til skaba en Islandi
, afþví Islendíngar

heföi þá hætt ab fara til Noregs og farib tii annara landa
,
enda

má þab og undra oss nú
,

ab þeir skyldi ekki gjöra þab , og
hefir þaí> verib hib nákomna þjóblega samband, sem var milH

Noregsmanna og íslendínga, er hefir valdib þessu.

þegar þórbr kakali fór út til íslands og Heinrekr biskup
1247, var þab lagt fyrir þá, ab þeir skyldi dflytja þar eyrindi
vib landsfólkit

,
at allir játabist undir ríki Hákonar konúngs , ok

slíkar skattgjafir sem þeim um semdi" (Hák.s. Hákonars.

kap. 257: Fornm.s. X, 23—21). En þórbr mun hafa skjótt
séb

,
ab þetta var ekki aubunnib mál

, og er engin frásögn um
ab hann hafi hreyft því. þessvegna gat Heinrekr biskup sagt,
ab þórbr sinnti ekki konúngs málum

, því hann hafbi vald kon-

língs einúngis til ab stybja sitt eigib vald
, og heimti gjöld af

bændum fyrir sig, en ekki í konúngs sjób. Gizur þorvaldsson



1262. FYRSTI SÁTTMÁLI ÍSLENDÍNGA VIÐ KONÚNG. 615

var ekki «einn ab nota sér þetta , og smeygja sér í vináttu vi&

Heinrek biskup, svo ab nú var þa& ráb tekib, ab kalla þórb frá,

en senda Gizur sem oddvita þessa erindis (1252) ,
en þab fór

allt á sömu leib eí)a enn ver
,

svo ab þab hefir orbib konúngi

Ijóst, ab hann yrbi ab senda trúnabarmenn sína frá Noregi , ef

þetta ætti ab fá framgáng, því íslendíngar hefbi þab aldrei fram.

Hinn fyrsti sendibobi hans um þetta mál, ívar Englason, gat
áunnib |)ab eptir heilt ár, ab þorri bænda fyrir norban játubu
sh'kum skatti, sem þeim semdi vib Ivar, svo sem fyr vargetib;
var þetta hinn fyrsti ádráttr um skattinn

,
en þó öldúngis óákveb-

inn, og þóttist Ivar hafa farib erindisleysu (^1250), og kendi

þab mest vinum Gizurar, en þó ab nokkru leyti vinum þórbar
kakala.

Nú stób vib þetta, þar til Hákon konúngr gaf Gizuri þor-

valdssyni jarlsnafn (1258) ; þá hét Gizur því í móti : j^at friba

ísland
,

ok láta alla bændr gjalda konúngi skatta
,

sem hann

hafbi ábr beidt" (Hák.s. Húkonars. kap. 297: Fornm.s. X, 93

—94; sbr. Sturl. 10, 20: III , lO^). En þegar til fslands

kom
,

sdtti í sama sjó og fyr. Gizur jarl gjörbi mest ab hefja

sjálfan sig og sitt vald
, og gekk einúngis fram í því ,

ab láta

sverja konúngi og sjálfum sér trúnabareiba
,

en loforbunum um
skattinn hélt hann fyrir sjálfan sig , og lét ekki uppi vib neinn

mann. þegar konúngr frétti þetta um haustib 1259, sendi hann
út snemma um vorib eptir (1260) tvo menn sína

,'
fvar Arn-

Ijótarson og Pál h'nseymu ,
meb bréf sín

, og skipabi þeim beint

ab fara á alþíng og birta þar bréfin
, og leita samþykkis lands-

manna
;
en í bréfunum var kvebib á , hversu mikinn skatt hann

vildi hafa. Nú var konúngr því orbinn þab frekari en fyr ,
ab

hann vogabi sér ab senda bref sitt beint til alþíngis, og ab bera

upp ákvebna upphæb skattsins
,
sem aldrei hafbi verib fyr gjört,

en ekki vitum vér nd hver sú upphæb hefir verib
, og er þó

líklegt hún hafi verib meiri en síban varb. þegar sendimenn

konúngs komu á alþíng, var þar fyrir Gizur jarl og abrir for-

menn, var þar flutt bréf konúngs , og mælti jarl konúngs er-

indi
,

en þó meb öbrum hætti en á bréfunum stób
; urbu þar

skjótt mótmæli móti skattinum og helzt af Sunnlendíngum ,
vin-

um jarls. og af Oddaverjum, og hafbi máhb engan framgáng,
en þeir ívar og Páll fóru utan um haustib

, og sögbu konúngi
erindislok sín, og ab Sunnlendíngar mundu eigi hafa neitab svo

djarflega skattinum, ef þeir hefbi ekki vitab ab þab væri eptir

vilja jarls (Hák.s. Hákonars. kap. 303: Fornm.s, X, 100).
Um vorib 1261 kom út Asgrímr, son þorsteins Jónssonar

frá Hvammi í Vatnsdal
,

einn af fyrirmönnum í Flugumýrar
brennu og bróbir Eyjólfs ofsa. Asgrímr hafbi nú bréf Einars

erkibiskups fyrir Gienjabarstab, og má þar af rába
,
ab erkibiskup

hefir þá verib farinn ab eigna sér umráb yfir þeim kirkjum ,
sem

aubugastar voru á landinu og konúngar hafa síbar veitt, eptir

sibaskiptin. Asgrímr hefir einnig verib settr til hérabsstjóra í
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Reykjadal. Skip þetta kom í Hvítá, og var stýrimabr fyrir því

Hallvarbr gullskór ,
hirbmabr Hákonar konúngs , og garbsbóndi

í Björgvin ; garbr hans Gullskórinn var alkendr í Björgvin um

lángan aldr, og er á nor&rhorni bryggjunnar í Björgvin og Dreggjar

almenníngs (Norske Saml. I, 257 j ; tii var einnig kaupfar Gull-

skórinn, sem getib er um ab kom út til íslands í Dýrafjörb
ár J300. þegar Hallvarbr kom áland, fór hann norbr í Skaga-

fjörb ab finna Gizur jarl og talabi djarflega fyrir honum
,

síban

fór hann subr aptr og settist ab í Reykjaholti í Borgarfirbi ; þar

bjó þá Egill Sölmundarson (bls. 504. 506). Konúngr hafbi nú tekib

Jjab ráb
,

ab leita mest vináttu þeirra , sem frenistir voru mótstöbu-

menn Gizurar jarls; þessvegna var loforb jarls vib Sturlu þórbarson

ónýtt gjört, og Borgarfjörbr veittr Rafni Oddssyni ; sá þa jarl

ab svo gæti farib
,

ab hbveizlu smnar þyrfti ekki
, og fðr því ab

hafa hitann í haldinu og skerast í meir en fyr. Um haustib

fundust þeirHallvarbr, og sóru þá nokkrir bændr konúngi triin-

abareiba, þeir er ábr höfbu stabib fast í móti. Um vetrinn eptir

átti jarl fund vib bændr fyrir norban
, og kom nú fyrst upp hib

sanna um þab ,
er hann hafbi konúngi heitib. Bændr lofubu þá

ab skjóta saman fé
,

til ab jjeysa þat gjald*, er ú var kallat",

hétu sumir tveim hundrubum
,

sumir einu hundrabi
,

sumir tólf

aurum
,
sumir mun minna

, og má af þessu rába
,

svo sem fyr

var sagt, ab jarl muni hafa lofab konúngi gjaldi mikhi frá sjálf-

um sér, ef ekki gengi um skattinn
, og hafi hann nd ætlab ab

drepa sig úr dróma meb fé þessu ,
eba bændr ab leysa hann úr

læbíngi meb samskotunum. En þá er Hallvarbr spurbi þetta,

sagbi hann ab þab væri á móti konúngs vilja ab bændr væri

píndir til svo mikilla fégjalda, sagbi ,
ab konúngr vildi einúngis

hafa hlýbni af bændum og sh'kan skatt af landi
,
sem þeim yrbi

sízt afarkostr í ab gjalda , og hét þó þar í móti hlynnindum og
réttarbótum. Jarl hefir án efa ritab bréf vestr, og stúngib upp
á þeim samskotum sem lofab var fyrir norban, en Hallvarbr

gat komib því til leibar vib Rafn Oddsson og Vestfirbínga, ab

þeir hétu alhr ab koma til þórness þíngs um vorib C'^62), og
sverja konúngi þar land og þegna ,

meb þeim hlynnindum sem
Hallvarbr hét þeim af konúngs hendi ; var þetta ritab norbr til

jarls og neitab öllum þeim áiögum, sem hann hafbi samib um
þar nyrbra, gengu menn þá aptr af fjárheitum sínum

, og varb

þeirri ætkm jarls eigi framgengt. þá stefndi jarl Hegranes þíng,

og lét þar nokkra menn sverja konúngi land. Um vorib ætlabi

Hallvarbr til þórnes þíngs , þar sem hann átti von á Rafni Odds-

syni og Vestfirbíngum ,
en Rafn kom ekki þángab ,

hvort sem
hann hefir vitab fyrir, ab menn mundu ekki gángast þar undir

skattgjald þegar samkoma yrbi ,
eba hann hefir viljab draga máUb

og leitast vib ab smeygja sér úr því. þegar Hallvarbr heyrbi
ab Rafn kom ekki á þórnes þíng, fór hann ekki þángab , og

i) þannig á ab lesa, en ekki ^.va/d", sem í Sturlúngu er prentab.
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varb þab ályktun á því þíiigi ,
at skjóta öllu málinu til alþíngis.

þegar leib fram a?) alþíngi drógu höfí^íngjar fyrir vestan saman

fjölmenni mikib
, og sendu menn austr á Rángárvöllu til ab fá

Hálfdanarsonu og Andréssonu til ab ríba til alþíngis meb allan

sinn atta; þorvarðr þórarinsson hafbi og heitib ab koma meb

Austfirbíngum. Gizur jarl kom fyrstr ab norban
, og meb hon-

um Asgrímr |)orsteinsson og abrir sveitarhöfbíngjar, hafbi jarl

tólf hundrub manna á þíngi. Hallvarbr gullskór var snemma á

þíngi og Rafn Oddsson
,
en Oddaverjar komu eigi ,

né Austfirb-

íngar ,
en Vestfirbíngar stabnæmdust á þverár |)íngstab í Borgar-

firbi
, og bibu þar frétta af alþíngi. Er þab líklegast, ef Odda-

verjar og Austfirbíngar hefbi komib til þíngs, ab þá hefbi skatti

ekki verib játab í þetta sinn
,
hvab sem síbar hefbi orbib. Hall-

varbr gekk þá fast ab Gizuri jarli, og sagbi honum ab flokkar

væri safnabir fyrir vestan heibar, og hefbi allir heitib ab gánga
undir skatt og ætlubu ab ríba til þíngs og flytja þar konúngs
mál

,
ef þau hefbi eigi framgáng ab öbrum kosti. þegar jarlinn

heyrbi þetta, átti hann tal vib vini sína og rábagjörbir, og eptir

þab gekk hann fram og flutti mál konúngs vib Norblendínga og

Sunnlendínga ,
bab þá meb góbum orbum

,
en kallabi fjörráb vib

sig ef eigi væri undfr játazt. Var þa samþykkt erindi jarls , og
síban skipub lögrétta , og sóru tólf bændr af Norblendínga fjórb-

úngi , og nokkrir (líklega sex) bændr úr Sunnlendínga fjórbúngi

fyrir utan þjórsá j^Hákoni konúngi land ok þegna ok æfinligan

skatt, meb slíkum skildaga, sem bréfþat vottar, sem þar
var eptir gjört". þrír bændr sóru þar úr hverju þíngi ^ og
eru þessir nefndir úr Norblendínga fjórbúngi :

Ur þíngeyjar þíngi :

Asgrímr þorsteinsson af Grenjabarstöbum ,

Hallr kvistr,

Gubríkr.

IJr Eyjafirbi (Vabla þíngi) :

Hallr af MöbruvöIIum
,

þorvarbr úr Saurbæ
,

Gubmundr frá Hrafnagili.

Úr Skagafirbi (Hegranes þíngi):
Geir aubgi þorvaldsson af Silfrastöbum

,

Kálfr Brandsson af Hafsteinstöbum
,

þorgeir Brandsson.

Úr Húnavatns þíngi :

Bjarni af Aubkúlustöbum
,

Sigurbr úr Hvammi í Vatnsdal
,

Illugi Gunnarsson.

Bændr úr Sunnlendínga fjórbungi eru ekki nafngreindir.
—

þegar ribib var af þíngi fór jarl austr í Laugardal ,
en Rafn

Oddsson og Hallvarbr og Sigvarbr biskup ribu vestr til Borgar-

fjarbar, og fundu Vestfirbínga á þverár þíngi, gengu þeir þá



618 FYRSTI SÁTTMÁLI ÍSLENDÍNGA ViÐ KONÚNG. 1262.

,jUndir þvíiíka eifca sem aörir menn", og sóru þar þessir af hér-

absiiöfbíngjum :

Rafn Oddsson úr Stafaiiolti,

Siglivatr Böbvarsson af Stab á Snæfellsnesi
,

Sturla þórbarson af Stabarhóli,

Einar þorvaldsson úr Vatnsfirbi
,

Vigfús Gunnsteinsson frá Saubafelli.

þrír bændr sóru meb hverjuni þeirra, og verba þab tuttugu
alls úr Vestfirbínga fjórbúngi; þar ab auki sóru þrír úr Borgar-
firbi. þessir bændr eru ekki nafngreindir, er voru teknir til eií)a

ah vestan og úr Borgarfirbi* . Eptir þetta fór Hallvarbr guUskór
utan um haustib (1262), og meb honum Sighvatr Böbvarsson

og Sturla sonr Rafns Oddssonar.

Ab vísu hafbi nú þannig mestr hkiti lands játab konúngi

skatt, meb þeim samníngi sem þeim kom ásamt um
,
en þó var

samníngr þessi enn þá endrnýjabr á alþíngi næsta ár eptir (1263),

og gengu þá Oddaverjar ab honum meb sama hætti og abrir, en

á öbru ári eptir (1261) var honum játab af Ormi Ormssyni fyrir

hönd Síbumanna, og líklega þorvarbar þórarinssonar og Aust-

firbínga; þá höfbu allir formenn á íslandi játab skattinum , og

því er svo talib, ab Islendíngar hafi gengib á konúngs vald 1264.

En þótt konúngr hefbi þannig meb ymsu móti náb undir

sig öUum goborbum á landinu, og unnib menn til ab játa árlegu

skattgjaldi , þá vantabi þó enn eitt stig til þess, ab ísiendíngar
væri fuUkomlega þegnar konúngs. þetta stig var hib svo kallaba

þegngildi, eba bætr til konúngs fyrir manndráp , þar sem ábr

var einúngis goldib til frænda hins vegna. þessi lagabreytíng
varb nokkrum arum síbar á alþíngi (1271), þegar sá hluti af

Járnsíbu var lögtekinn ,
sem þar um greinir.

Sáttmáli sá, eba ^^bréf", sem Islendíngar gjörbu vib Hákon

konúng og Magnús konúng son hans
,

hefir verib almennt kallabr

hinn gamli sáttmáli, af því þab var hinn elzti samníngr,
sem Islendíngar gjörbu vib Noregs konúnga þegar þeir gengu

þeim á hönd. þessi samníngr er enn til í handritum í þrennu

lagi, svo sem hér fylgir eptir, frá árunum 1262, 1263 og

1264; sá sáttmáHnn
,
sem gjör var vib Eirík konúng Magnússon og

Hákon hertoga bróbur hans á alþíngi 1281
,

er nú ekki til svo

menn viti
,
en hinn næsti á eptir skýrskotar til hans

, og sýnir

þab ab hann hafi ábr til verib. J>á er hinn þribi frá 1302, vib

Um eibatökiirnar er greinilegast sagt í Hák.s. Hákonars. kap. 311:

Fornm.s. x, 112— 114; og nærri orbrétt samhljóba því í Sturl. 10, 26:

III, 318— 320; þó sýnist frásögnin um eibatöku af Vestfirbingum vera lík-

legri i Sturl. 10, 11: iii
, 299 , at) þar er sagt ab tólf nienn hafi svarib

úr Vestfirbínga fjórbúngi, eins og abnorbanj en. af því sagan er á hinum

stöibunum svo ítarlega sögb, þá er ekki rát)legt ab víkja frá henni.
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Hákon konúng Magnússon (háleggj), og er hann til enn. Hinn

fjórbi er frá 1319 , og er hann einnig til í handritum.

Hinn gamli sáttmáli hefir híngabtil verib helzt kunnugr í því

formi
,
semhann hefir verib saminn 1263 og 1264 (Nr. 153 og 156

hér á eptir), en epiir handritunum er Ijóst ab abgreina eins og
hér er gjört. Er hér fyrst tekinn sáttmáhnn svo sem hann var

í fyrstu samþykktr á alþíngi 1262; ber hann |)ab sjálfr meb sér

í upphafinu, ab hann er einmitt þab skjal sem þá var samib, og

samþykkt af NorMendíngum og nokkrum hUita Sunnlendínga,
eba jjbændum fyrir norban land og sunnan", og ábr en Vest-

firbíngar lögbu á samþykki sitt; stabfestir þetta því fullkomlega

þab sem sögurnar segja. þó er aubsætt, aí) j)etta form sátt-

málans hefir fyrnzt fyrir hinum
,
sem síbar voru ritabir

, og þau
handrit sem nú eru til af þessu elzta formi sáttmálans eru bæbi

ný og sum nokkub afbökub. Eigi ab si'br þykir mér réttast ab

prenta þær afskriptir, sem eg hefi fundib, eins og þær eru
, og

eibstafiim meb, og fylg.ja þær í röb meb merkjunum A—D, en

hér er skipt í greinir meb tölum, til þess ab hægra sé ab bera

saman atribin og skýrskota til þeirra.

A.

þessi afskript sáttmálans er prentub hér eptir skinnbókar kveri

Nr. 45 í 8vo. í safni Arna Magnússonar, sem fyr er nefnt, hérum-

bil frá 1550— 1570 (bls. 551). þar er þetta brot af sáttmálanum

á bls. 19— 20, en síban vantar í blab, eitt eba íieiri
, og tekr þá

vib aptari hlutinn af sáttmálanum frá 1302. Eptir þessu kveri er

prentab í Norges gl. Love i, 461—462, og er þess þar gætt ab

vísu
,
ab vantar í handritib

, og gizkab á ab vanti ^^tvö blöb''
,

en

samt eru bæbi brotin sett saman svo sem þau hefbi verib í einu

skjali ,
en þetta er meb öUu óvíst, og engin ástæba tii ab halda, aí)

svo hafi verib. Menn geta einúngis ímyndabsér, ab sáttmál-

arnir hefbi verib ritabir hver eptir annan í röb
^

en hitt gat eins

vel verib
,

ab þar hefbi verib annab á miUi
,

eins og opt má sjá

í sh'kum bréfasöfnum
,

einmitt þar sem þessir sáttmálar hittast.

Hér er ekki heldr neinn formáli
,

eba nokkurt annab merki til ab

sáttmálarnir sé ritabir eptir transscripto ,
sem hafi haldib safn af

þeim. I útgáfu þessari er einnig slengt saman eibnum vib bréfib

sjálft. þetta sambland í útgáfunni hefir stórlega villt próf. Munch

í sögu hans um þetta atribi (Norske Folks Hist. IV. 1, 367—369),

og hefir hann byggt á því ymsar getgátur og breytíngar, sem ekki
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eiga sér neinn stab. — Hér er aptr á móti eibrinn látinn fylgja

sérstaklega , og brotinu af sáttmálanum frá 1302 sleppt á þessum

stab
,

sem þab á ekki vií)
, og flutt til þess árs

, þar sem þaí) á

heíma.

Sattmali hakonar konungs og islentlinga.*

f>at var sam mæli bænda fyrir nordan land og sunan.

1. at þeir jatudu [æöniegah skatt herra N. konungi land

og þegna med suordum Eidi^ .xx. alnir huer sca madr. sera

þingfarar kaupi æ, at gegna. þelta fie skulu saman færa hrepp-

stiorar og til skips og fai j hendr konungs vmbodz manni og

vera þcci vit ca byrgd vm þat fie.

2. Hier j mot skal kouungr lata oss nca fridi ogjslendsk-

um laugum.

3. Skulu .vj. skip ganga af Noreigi til Jslandz
.ij.

sumr

enu næstu. en þaðan j fra sem konungi og hinum beztum

Bændum landzins þikiR hentazt landino.

4. Erfdir siiulu vpp gefazt fyrir Jslendskum monnum j nor-

egi. huorsu leingi sem þær hafa stadit þegar rettir koma arfar

til. eda þeirra lauglegir vmbodz menn.

5. Landaurar skulo vpp gefazt.

6. Slikan rett skulu jslendskir menn hafajnoregi sem þca

er þeir hafa bestan haftt og þier hafit sialfir bodit j ydrum

bref[u]m og at hallda fridi yfir oss so sem Gud gefr ydr fram-

aztt afl til.

7. Jarhnn vilium vier yfir oss hafa medan hann helldr

trunad vid ydr eíi frid vid oss.

8. skulu vier og voriR arfar hallda med ydur allan trunad

medan þier og ydriR arfar hallda vid oss þessa Sattar gjord.

En lausar-* ef hun ryfst at beztu man[n]a yfir syn.

i) Fyrirsögn meí) rau?)u letri. Upphafsstafr rsiutr. Efst á blabsíibum

ofanmáls í skinnbókinni er rital) meb raubu letri ,,E.iettar Bætur".

2) frá'ler liklega afbakadr i röíTinni, ogáaiTvera: meb sv. ei^i herra

N. [Hákoni] konúngi land ok þegna ok æfinlegan skatt .xx. alnir 0. s. frv.

3) pannig ; án efa réttara: lauser (lausir).
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^Til þess legg eg haund oi helga Bok og þui skyt eg til

Guðz at eg suer hakoni konungi og CDagnuse land og þegna

og æfinlegan skatt med slikri'^

B.

þessi afskript er prentub hér eptir dómabók einni
,

sem nií

er í eigu Herra assessors Jóns Péturssonar í Reykjavík. Sú bók

er í fjögra blaba broti
, og hefir verib ritub vestr íDýrafirbi á fyrra

hluta seytjándu aldar, er sumt í henni meb hendi Jóns Gizurar-

sonar á Núpi ,
sem var hinn mesti fjölritamabr á sinni tíb (Safn

til sögu Isl, I, 646—647). Skrá þessi kemr þar fyrir á þann hátt,

ab fyrst er ritafer sáttmáhnn frá 1319, og kallabr (^gamh sáttmáh",

meb ártahnu 1261; er því aubsætt, ab ritarinn hefir ekki þekkt

ab abgreina sáttmálana hvern frá öbrum. En rétt á eptir afskript

sáttmálans fylgir þessi sem hér stendr
,
svo sem ný grein ártalslaus.

Afskript þessi er í öUum greinum eins og hin næst undan-

farandi ab efninu til
,

svo ab aubsætt er, ab þær eru bábar frá

einni uppsprettu runnar; þó er eitt merkilegt atribi sem á milli

ber
, og þab er

,
ab skattrinn er hér settr á 1 1 a á 1 n i r

, þar sem í

hinni fyrstu afskriptinni er ritab tuttugu álnir. Ef þetta væri

ekki ritviUa, þa gæti menn hugsab sér, ab þessi breytíng hefbi

verib gjör á þverúr þíngi , og ab Vestfirbíngar hefbi ekki viljab

samþykkja hærri skatt en átta álnir, væri svo þessi afskript komin

frá því skjah* ,
sem samib hefbi verib á þverár þíngi ;

en hefbi svo

verib
, þá er þab aptr undarlegt, ab upphafib sáttmálans (jjbænda

fyrir norban land og sunnan") skuh standa óbreytt. Annab er þab

athuga vert
,
ab í samníngunum frá 1263 og 1264 er ekkert ákveb-

ib um skattinn
,
hversu hár hann skuli vera

, og ekki heldr í Járn-

síbu, en í Jónsbók er hann fyrst ákvebinn til tuttugu áhia meb

þíngfarar kaupi, einsog í afskriptinni hér á undan (A) , og skyldi

konúngr taka tíu álnir
,
sem hétu skattr

,
en sýslumabr tíu

,
sem

hétu þíngfarar kaup (Jdnsb. Konnngs þegnsk. kap. 1). þetta kynni

helzt ab vera svo til komib
,

ab menn hafi greint á um upphæb
skattsins í fyrstu, og hafi síban komib sér saman um ab láta upp-

i) milli sáttmálans sjálfs og eibs þessa er ekki meiri abgreining í skinn-

bókinni , en í milli greinanna í sáttmálanum sjálfum.

2) vantar vib
, nebst á bls. 20 í skinnbókarkverinu.
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hæbina standa óákvebna ,
hafi þetta svo stabib um daga Magnús

konúngs ,
en hann hafi komib því á

,
ab hinum hærra skattinum

hafi verib játab í Jónsbók og gjört ab almennum lögum. Um þetta

atribi getum vér ekki ab svo stöddu sagt meí) neinni vissu
, og ab

vísu væri þab einnig undarlegt ,
ef ekki hefbi verib alstabar jafn-

hár skattr goldinn á landinu um nokkur ár
,

svo sem næst lægi ab

halda
,
ef svo hefbi verií) sem hér er ráb fyrir gjört.

þad er sammæle bænda fyrir nordan land og sunnan.

1. ad þeir jata æfinligum skatt herra
|

— o—
| konge, og

magnuse konge land og þegna, itied suördum eijdum viij alnir

huor sa madr er þijngfarar kaupe a ad giegna. f>etta fie skulu

til samans færa hreppstiorar og til skips flytia , og fá i hendur

vmbodsmönnum kongs, og vera þa vr abyrgd vín þad fie.

2. Hier a motj skal kongur lata oss ná frijdi og jslendsk-

um lögum.

3. Skulu vj skip» .

en þadan í fra sem konge og hinum best-

um landz bændum þikir landinu henttast vera.

4. Erfdir skulu vppgiefast fyrir jslendskum mönnum i Nor-

eige huorsu leinge sem þær standa. þegar rietter Erfingiar koma

til eda vmbodz menn þeirra.

5. Landaurar skulu vpp giefast.

6. slijkan riett skulu jslendskir menn hafa i noreige, sem

þa er þeir hafa best haft. og þier hafid sialfir bodid a ydar

briefum, og ad halda frijdi yfir oss, sem gud giefur oss^

framast afl til.

7. Jarlinn vilium vier yfir oss hafa a meðan hann helldur

tru vid ydur.

8. medan þier og ydrir arfar og Eftirkomendur halldid

vid oss þessa sætlargjörd, þa skulum vier og vorir arfar hallda

allan trunad vid ydur þa stund, en lausir ef hun rijfst ad

bestu manna yfir sijn.

i) ein lína fúin ofan af blabinu. "jþab sem vantar, sjá skrána A.

a) pannig ; en á a& vera ybr.
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Til þess legg eg hönd a helga bok, og þvi skit eg til

guds ,
ad eg suer hiikonj kongi og magnuse konge land og

þegna , og æfinligaíi skalt med slijkri skipan sem nu erum vier

asattir ordnir
, og maldaga bref vortt vottar.

gud se mer so hoUur sem eg satt seige , gramur ef eg

lijgur. vale.

C.

þessi afskript er iiá til í tveim nýjum handritum, er annab þeirra

í safni Stepháns Eiríkssonar í bókhlöbu háskólans í Kaupmannahöfn*

Nr. 1,
bls. 63, og skrifab snemma á 18. öld; annab er í safni Árna

Magnússonar Nr. 62 í 8vo., og er pappírshandrit, ritab á 17. öld, eru

þar á dómar og ýmislegt annab þesskyns frá fyrri og síbari öldum.

þab er aubsætt á máhnu
,
sem á þessu skjali er

,
ab þab er

ekki orbrétt ritab eptir hinu forna
,

heldr er því breytt eptir því

máli sem tífckabist á sextándu öld ; þetta sýnir orbfærií) allt í bréfinu,

en þó einkum þab ,
ab landstjórinn er kallabr hér jjhöfubsmabr"

(§ 7); landaurar eru kallabir j,tollr'' (§ 5); sáttmáli konúngs er

kallabr ^^handfesta" (§ 8), o. fl. þess konar. þó verbr ekki séb, ab

þessi orbabreytíng sýni neinn eiginlegan misskilníng á orbum eba þýb-

íngum þeirra ,
eins og t. d. síban kemr fram í hinum dönsku útlegg-

íngum , einúngis er þess getanda ,
ab hér er sagt ,

ab Noregs kon-

úngr skuli nUpp héban" vera konúngr yfir íslandi, og er þab öld-

úngis rángt, því íslendíngar höfbu þab sem fasta reglu framanaf,

ab hylla hvern konúng sér í lagi, og leita þar í tryggíngar fyrir

ab sáttmálinn yrbi haldinn. þab er eitt eptirtektar vert
,
ab skattr-

inn er settr hér til átta álna vabmáls, þar sem hitt handritib, er

setr skattinn til átta álna
,

tekr ekki til í hverjum aurum hann

skuli gjaldast.

Stafsetníng á þessari skrá er frá þeim tíma
,
sem handritin eru

ritub á
, og þótti hér engin naubsyn ab fylgja henni.

i) Stephán var sonr sira Eiríks Bjarnasonar, sem var seinast prestr á

Stabarbakka. Stephán var iitskrifabr úr Bessastaba skóla 1828, síban

skrifari hjá Steingrími biskupi'lS^S— 1830, stúdent vib háskólann í Kaup-

mannahöfn 1831; las hann síban lögfræbi, og hafbi einkanlega safnab

miklii til íslenzkrar lögfræbi , gaf hann þab til safns Árna Magnússonar

fyrir andlát sitt, um vorib 1837.
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Játun skatts ok þegnskylldu af hendi fslendinga

til Noregs konúngs^

Islands innbyggjarar fyrir sunnan ok norðan á íslandi

[gjörum kunnigt^ ;

1. at vér höfum játað fyri oss ok vora eptirkomendr,

at gefa réttum Noregs konúngi, hverr bóndi sem svá er meg-
andi sem [lög vísa-* at skatt skuii gjalda, viij. álnir vað-

máls. En Noregs konúngr skal upp héðan vera vor konúngr
með eptirfylgjandi skiimála.

2. Skal konúngr halda oss íslands 'innbyggjara við lög ok

lands rétt.

3. Konúngr skal láta vj skip af Noregi í næstkomandi ij

ár til íslands, en þaðan í frá sem þörf gjörist.

4. Arfar skulu upp gefast í Noregi réttum erfíngjum,

hvað lengi sem staðit hafa.

5. fslenzkir skulu engan toll gefa í Noregi , þó at nokkurr

sigli^ þángað.

6. Skulu íslendíngar hafa svá góðan rétt ok álit í Noregi,

sem þá er beztan höfðu þeir.

f sama máta skulu þeir njóta friðar ok vera styrktir af

konúngi til laga ok réttar.

7. Yiljum vér hafa jarl fyrir höfuðsmann.

8. Svá lengi sem konúngr ok hans eptirkomendr halda

trúskap við oss, svá viljum vér halda vora trú ok eiða-^ órask-

anlega, sem vér viljum hér eptir sverja konúngunum^ af Noregi;

en sé svá, konúngrhaldi ekki sína handfestu vib oss, þá viljum

vér vera lausir við várn sáttmála at beztu manna yfirsýn.

D.

I hinu stóra konúnglega bókasafni (Nye kongel. Saml. Nr.

1265 í Fol.) er brot af Jónsbók á pappír, sem nær aptr í Lands-

i) Handfestíng og sáttmáli Islendínga 1 26 9- er sva hljói&andi-, fyrirsögn

í AMagn. Nr. 62. 8vo.

a) frá [ gjöra vitanlegt einum ok sérhverjum ,
62.

$;) frá [ lögin iitvísa, 62.

4) vili sigla, 62.

5) eíb ,
62. 6) kónginum ,

62.
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leigubálk tæplega mibjan , og hefir þessi bók verib ritub á síbari

hluta seytjándu aldar. þar eru hér og hvar á spázíum lagagreinir

úr íslenzkum og norskum lögum til samanburbar
, einnig ágrip úr

dómum og statútum og réttarbótum. þar sem er um konúngs erfbir

í Kristindómsbálki, er ritabr aptan vií) erfbahyUíngar eibr sá, sem

íslendíngar sóru í Kópavogi 1662, og til samanburbar vií> þetta

^^eibr landsins 1649'* (til Fribreks konúngs þribja , þegar hann kom

til ríkis') ;
en á spázíu er ritabr eibstafr sá, sem heyrir gamla sátt-

mála í hans elztu mynd ,
eins og hér stendr í hinu undanfaranda

(A og B) , og kallabr þar „þegna eibr gamall". þessvegna er

eibstafr þessi prentabr hér til samanburbar
, og svo ab sjá megi,

hversu gamli sáttmáh og eibstafir þeir sem honum fylgbu hafi verib

kunnugir um allt land, og gengib manna á milli í handritum í yms-
um myndum.

Eibstafr þessi er prentabr ábr eptir þessu handriti í Nýjura

Félagsritum VIII, 13 athgr.

fegna eiðr gamall.

Til þess legg ek hönd á helga bók
,

ok því skýt ek til

guðs, at ek sver Ilákoni konúngi ok iMagnúsi lönd ok þegna,

ok æfinlegan skatt, með sh'kri skipan sera nú erum véí ásáttir

ok máidaga bréf þar um gjört váltar.

Guð sé mér hollr sem ek satt segi, en gramr ef ek lýg.

153. [1263]. á alþíngi.

Lndbnýjan sáttmálans af hendi fslendínga við Hákon kon-

úng Hákonarson og Magnús konúng son hans, um skattgjald

og landsréttindi
,
svo sem samþykkt var af Oddaverjum og öll-

um almúga á Islandi.

Hallvarbr gullskór fór utan um sumarib 1262
, og fékk mikla

þökk af Hákoni konúngi fyrir framkvæmd sína í skattgjaldsmál-
inu. þó hafa þeir án efa séb

,
sem var

,
ab mikib vantabi á

ab skattr væri samþykktr um allt land, þareb vantabi samþykki

Dipl. Isl. I. B. 40
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Oddaverja. sem voru bæbi frændmargir og ríkir, og enn þar ab

aiiki samþykki allra Austfirbínga ,
sem höfðu úvallt hingaibtil verib

eindregnir mótstöbumenn konúngsflokksins. Hallvarbr hefir án

efa sagt konnngi ,
ab almennt sam)>ykki fengist ekki fyrir skatt-

inum, nema nokkur breytíng og meiri tilslökun yrbi af konýngs
hálfu. Vér höfum enga frásögn um Hallvarb

,
frá því hann fór

utan 12()2 og tii þess sagt er ab hann hafi komib utan af Islandi

um sumarib 12H4, og sagt þá |)ær fréttir, ab menn hafi verib

þá bnnir ab frétta þar andlát Húkonar konúngs, sem varb á

jólaföstu 1263 , og ab skattgjald væri þá samþykkt um allt land

(Magnús saga lagab. kap. 3: Fornm.s. X, 157). þab er því

víst, ab Hallvarbr var á íslandi 1264, og þab er líklegt hann

hafi verib sendr þángab 1203, til ab leiba skattmálib til lykta,

og verib svo á fslandi um vetrinn (1263— 1264) og þartil um
sumarib eptir; hefir hanu þá án efa haft umbob konnnga til ab

jafna þau atribi
,
sem honum var kunnugt ab mest bar á milli,

og hefir þab helzt verib þrennt : upphæb skattsins , utanstefnur,

og forgángsréttr höfbíngja ættanna til hinna æbstu embætta af

veraldlegri stétt á landinu, eptir ab konúngs vald var komib á.

Um þessi atribi hefir Hallvarbr gullskór og þeir konúngsmenn
samib vib allan |){ngheim á alþíngi um sumarib 1263

,
en þó

einkum vib Oddaverja , |)ví annáiar segja ,
ab Oddaverjar hafi í

þetta sinn jútab Noregs konúngum (Hákoni og Magnúsi) skatti

fyrir austan þjórsá um Sunnlendínga fjór^úng; eru þeir einkum

tilteknir, af því þeir unnust til ab játa skattinum á þessu sumri.

Austfirbíngar munu þú enn ekki hafa verib á þíngi.

Oddaverja ætt, sem uppi var um þetta leyti ,
var ein hin

fjölmennasta sem þá var á fslandi
, því hún hafbi libib minni

mannskaba í vígum en Sturlúngar og Haukdælir, af því ab Odda-

verjar höfbu ab mestu leyti sneydt sig hjá herferbum og bardög-
um. Oddaverjar voru náskyldir konúnga ættinni í Noregi , J)ví

Loptr prestr ,
son Sæmundar hins fróba (bls. 503) ,

hafbi átt

f)óru, dóttur Magnús berbeins Noregs konúngs. þeirra son var

Jón Loptsson í Odda (bls. 224) ,
sem var mestr höfbíngi á Islandi

um sína daga." Svo var og Sæmundr sonr hans kallabr j^göfgastr

mabr á öllu íslandi'' (Páls bisk. saga kap. 9: Bisk.s. I, 135),

og var vald Oddaverja j)á í mestnm blóma þegar Sigurbr Orms-
son á Svínafelli varb ab láta virbíngu sína fyrir Sæmundi (1200;
Sturl. 3, 45: I, 201). En eptir ab Sæmundr sat hjá málum

Lopts biskupssonar frænda síns, og Haukdælir voru seztir ab

stóli í Skálholti (Magnús biskup Gizurarson), |)á var yfirvaldi

Oddaverja lokib
,

vib þab sem fyr hafbi verib , en þó voru þeir

bæbi göfugirog fjölmennir; voru þab synir og sonarsynir Sæ-
mundar Jónssonar , sem voru höfub ættarinnar á þessari tíb

,
svo

sem sjá má af töflu þessari (sbr. Sturl. 3, 21: I, 226; Gub-
inundar bisk. saga hin elzta, kap. 51: Bisk.s. I, 487).
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SÆMUNDU JÓNSSON í ODDA (f 1222)^

A systir þorgríms alikarls.

1. Margrét Sæmundard. -^ Kolbeinn kaldaljós (-}- 1246).
2. Páil Sæmundarson (f 1216 í Noregi).

B. Valgerbr á Keldum (Keldna Valgerbr) Jónsdóttir Lobmundar-

sonar.

3. Solveig Sæmundard. (f 1244) ^ Sturla Sighvats-
son (t 1237).

C. íngvildr Eindritadóttir:

4. Vilhjálmr Sæmundarson í Odda, líklega sá Vilhjálmr

prestrSæmundarson, sem andabist 1273 (Annálar^ Ama
bisk.s. kap. II: Bisk.s. I, 69ó).

5. Haraldr Sæmundarson í Odda,,sem afsala^i Hákoni

konúngi go^oví) sitt (f 1251).

6. Philippus Sæmundarson á Stórólfshvoli
,
sem var meb

aí) afsala Hákoni konúngi goborí) sitt , ásamt Haraldi bróí)ur

sínum (j- 1251).

7. Andreas Sæmundarson á Eyvindarmála , og sííian

Ytra Skarbi.

D. þorbjörg, rángæsk kona.

8. Hálfdan Sæmundarson á Keldum (f 1265) -^ Stein-

vör Sighvatsdóttir Sturlusonar.

9. Björn Sæmundarson í Gunnarshohi (f 1285).
10. Helga Sæmundardóttir -v- Kolbeinn úngi Arnórsson

(t 1245).

pe\r Oddaverjar sem voru á lífi sumarib 1263, og líklega
hafa þá gengið ab sáttmálanum á al|)íngi, voru alls tíu, sem voru :

1. Hálfdan Sæmundarson (8).
2. Björn Sæmundarson (9).
3. þórbr Andrésson á Vöilum (f 1264).
4. Eyjólfr Andrésson í Skarbi.

5. Brandr Andrésson í Skógum (f 1273).
6. Magnús Agnar Andrésson.

7. Sæmundr Haraldsson í Odda.
8. Loptr Hálfdanarson

(-}- 1312).
9. Sighvatr Plálfdanarson.

10. Sturla Hálfdanarson.

Af sonum Sæmundar Jónssonar voru \)i tveir hinir ýngstu
á h'fi

,
Hálfdan og Björn; Vilhjáhnr var prestr, og átti |)ví ekki

þátt í eibatökunni. — Synir Andreas Sæmundarsonar (7) voru

mestir forgángsmenn Oddaverja um þenna tíma
, og var þórí)r

i) í „Tslenzkum annálum" {útg. AMagn. nefndar.) stendr í textanum

,^Sigmundr", sem er rángt.

40*
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þeirra helztr
,
hann bjó á Völlum á Rángárvölliim ; systir þeirra

Asta Andresdóttir átti Klæng Teitsson í Bræbratúngu ,
bró?)urson

Gizurar jarls; voru þó Andréssynir hinir mestu óvinir jarls og
endabi mef) því ,

ab jarl sveik þórb og lét drepa hann í þránd-
arholti um haustib eptir (27. Septbr. 1264) ;

var hann sá annar

mabr en Sturla Sighvatsson, sem jarh' var umhugab um ab niisti

lífið (Sturl. 10, 25: iii, 318).
— Sæmundr Haraldsson fylgbi

þeim bræbrum Andréssonum
,

frændum sínum
;

hann og Björn
Sæmundarson föburbróbir hans áttu Odda um þessar mundir

, og
seldu hann skömmu síbar. —

Synir Háifdanar Sæmundarsonar

og Steinvarar Sighvatsdóttur , systur þórbar kakala, urbu síban

höfubmenn fyrir ætt Oddaverja ; móbir þeirra og þeir keyptu
Odda skömmu síbar en þetta var, af Birni Sæmundarsyni og
Sæmundi Haraldssyni ,

en þeir mistu þessa eign fyrir dómi erki-

biskups 1273. •

þegar vér berum saman sáttmálann
,

eins og hann er hér,

vib hinn fyrirfaranda ,
er aubsætt, ab allar þær breytíngar sem

þar eru í miba til ab g.jöra sambandið frjálsara fyrir íslendínga,

skattgialdib óákvebib ab upphæb, skuldbindíngar konúngs sterk-

ari og lögbundnari, höfbíngjavaldib á íslandi fastara og óhábara

vilja konúngsins, uppsagnarrétt Islendínga á sanibandinu Ijósari

en ábr var
, eptir sáttmála þeim sem saminn var árib fyrir. þab

getr varla verib efa undirofpib ,
ab þessar breytíngar sé gjörbar

af Oddaverjum og samþykktar af konúngs hendi til ab vinna þá,

og þó einstakt atribi í samníngnum sé oss vafasamt, mest vegna

þess, ab engar afskriptir þær sem vér nú þekkjum af sáttmála

þessum eru mjög gamlar , þá er þetta atribi j)ó ekki þess eblis,

ab vér getum fyrir þá sök tortryggt samnínginn í neinu verulegu,

því þab atribib
,
sem er vafasamt, er þó í sjálfu sér svo ebli-

legt, eptir hugsunarhætti manna á þeim tímum
,

ab þab hlaut

ab koma fram í skilmálunum
, og þá einkum af hendi hinnar

stærstu höfbíngja ættar á Islandi
,

sem Oddaverjar voru. Vér

sjáum og, ab eptir þetta hefir samníngnum ekki verib breytt,

svo ab Síbumenn hafa samþykkt hann eins og hann er hér settr,

og þab er ab eins sýnilegt á eibstaf þeim sem hérfylgir, ab þessi

er hinn fyrri, og samþykktr á meban Hákon konúngr var á lífi.

Nú skulum vér skoba nokkub gjör hinar einstöku greinir,

og jafna þeim saman vib sáttmálann frá 1262 hér næst á undan

(Nr. 152); sjáum vér þá fyrst ab upphafinu er breytt. og fyrsta

grein orbub öbruvísi. þessar breytí :gar sýna ,
ab Islendíngar

bafa ekki viljab ab sáttmálinn næbi lengra en um æfi þess kon-

úngs sem þá var uppi ,
en þeir hafa ætlazt til ab hver nýr kon-

úngr semdi vib sig. þetta stabfestist einnig á þeirri endrnýjun

sáttmálans, sem enn er til
,

frá 1302, og á bréfinu til ríkis-

rábsins 1319, þar sem þeir neita ab hylla konúng fyr en þeir

fái kröfum sínum fullnægt.
— þab atribi, ab hér er nefndr jjHúkon

konungr hinn kórónabi", hefir nú á vorum tímum vakib tor-

tryggni hjá norskum sagnariturum ,
af því þeir þykjast aldrei
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hafa fundib Hákon konúng gamla kallaban „Hákon hinn kórón-

aba"; hafa þeir |)ví ályktab svo
,

ab uö^^'' sáttmáli". sem -vér

svo köllum
,

sé ekki eldri en frá tíma Hákonar Magnússonar

(háleggs), og hann einn sé venjulega kallabr Hákon hinn kór-

ónabi. En jtessi tortryggni er ekki á rökum bygb. Væri samn-

íngr l^essi vib Hákon iMagnússon , yrbi hann ab vera frá fyrstu

árum konúngsins , og fleiri samkyns gæti ekki verib til frá hans

tíma ; en vér höfum einmitt þaiin sáttmála vib Hákon konúng
Magnússon frá 1302 (Lagasafn Isl. 1, 23—24), sem Ijóslega

ættfærir sig ,
einkum í þeim orbum hans: ab menn vili ^^hafa

ok halda þá lögbók, sem hinn signabi Magnús konúngr
sendi tít ,

sem vér sórum næst". Meb þessum orbum sýnir su

skrá, ab hún er hin næsta eptir þá eibatöku
,
sem fram fór

þegar Eiríkr konúngr kom til ríkis
, eptir dauba Magnús konúngs

iagabætis og lögtekníng Jónsbókar; hún kvebr einnig skýrt á um
leib , ab hún sé sáttmáli Islendínga vib Hákon Noregs konúng
hinn kórónaba. I^egar nú til er sáttmálinn vib Hákon Magnús-
son, höfum vér engan stab fyrir þessa skrá sem hér fylgir, nema

þanii sem hnn hefir hér fengib , og hún verbr ekki tortrygb nafns-

ins vegna ,
svo framarlega sem þab verbr sannab

,
ab Hákon gamli

Húkonarson hafi verib kallabr j^hinn kórónabi'' einsog Húkon

Magnússon. En þab er óyggjanda ab svo hefir verib
, því allir

Noregs konúngar hver eptir annan , frá Hákoni Hákonarsyni til

Hákoiiar Magnússonar ,
voru bæbi krýndir og kallabir hver um

sig^^hinn kórónabi", og skal eg tilfæra hér fáein dæmi af mörgum:
1. Hákon konúngr hinn gamli Hákonarson: ngerbi hinn

virbnlegi herra Hakon konongr hinn koronabe þa miskunn
ok skipan", Járnsíba Mannh. kap. 2 (Arna Magn. útg. bls. 19;

Norg. gaml. Love l, 261); hib sama er í fjölda handrita af

Landslagabók Magnús konúngs lagabætis, Mannh. kap. 2: ^^Hakon

konungr hinn koronabi^^, eba : j^Hakon konungr sunarsun Sverris

konungs, hinn koronabi" (Norg. g. Love ll, 49 athgr. 1).
—

^jjiessor einkamal varo tekin meb rabe Hakonar konongs hins

koronaba, sunar sunar Sverris konungs, meb asia Magnus
konongs sunar hans". Járnsíba Mannh. kap. 7 (AMagn. útg.
bls. 23 ; Norg. g. Love i , 266) ; ^jsun Sverris konongs het Ha-
kon konongr hinn gobe ; hans sun var Hakon konongr hinn kor-

onabe ; Magnus konongr hans sun en koronabe" (Norg. g. Lov.

I, 393). — ,^18. Decbr. (réttara: 15. Decbr.) i263: ob. Ha-
konar konongs ens koronaba". Ártíbaskráin forna í Finn. Joh.

Hist. Eccles. 1
,
598. —

^
A Öbru ári eptir fráfall virbuligs herra

Hákonar Noregs konúngs hins kórónaba". Alþíngis samþykkt um
knífaburb 1265 (Jónsb. vibbæt. XV).

2. Magnús konúngr lagabætir Hákonarson: ^j réttarbótum

vars herra Magnus konungs hins koronaba". Landslagab. Óbals-

bálk. kap. 2. (Norg. g. Lov. ii, 93). — ^^Eirikr konongr ok
Hakon hertogi synir Magnus konongs hins koronaba". réttarb.

1290, Norg. g. Lov. iii
, 17; sbr. réttarbætr 1291. 1293.
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1298. sst. bls. 19, 20, 33 og bréf 31. Juli 1289, Diplomat.

Norveg. V
,

18. — ^^Hakon hertogi son Magnus konungs hins

koronaí)a". 1292. 129G. 1297. AMagn. fornbréfasafn úr Noregi
Fasc. 27, 1". 4.7; — ^^Hakon . . . Noregs konungr son Magn-
us konungs hins koronaba". 1300. sama safii Fasc. 29, 12 og 13.

3. Eirikr konúngr Magnússon: ^^Eirikr Noregs konungr hinn

koronabi". Rettarb. 1280 um prófasta , Norg. g. Love lll, 3;
Finn. Joh. Hist. Eccl. Isl. i, 414; Jónsb. viíib. vili; sbr. Rétt-

arb. 1282 í Norg. g. Love iil, 12.

4. Hákon konúngr Magnússon :
^
Hákon konungr hinn kor-

onabi". 1302. Norg. g. Love iil, 42. 45 athgr. 2; 1313. Norg.

g. Lov. III, 102 athgr. 2t. Aö öbru leyti þarf ekki um hann

ab færa til fleiri dæmi
, þareb öllum kemr saman um ab hann

sé almennt svo kallabr.

Hér er því fullkomin sönnunfyrir, ab nafn konúngs er öld-

úngis rétt hér í skránni, og samkvæmt því sem þab væri ritab

1263 á dögum Hákonar konúngs.

Jíegar vér berum saman hinar einstöku greinir sáttmálans,

þá finnum vér sömu rök til ab þessi afskript hans sé í öllu veru-

legu óbreytt og rétt, og eru breytíngar |)ær ,
sem á milli bera

og sáttmálans frá 1262, svo einkennilegar og svo líkindalegar,

ab þær stabfesta þetta enn framar.

1. grein er í þessum sáttmála ólík hinum fyrra í því, ab

skattrinn er nefndr hér en ekki ákvebinn (til tuttugu álna, eba

átta álna); ætla eg ab þab sé meb viija gjört, af því ekki hafi

verib komin enn á föst upphæb. skattsins á öllu landi ,
heldr

verib goldib ýmist tuttugu áhiir (í skatt og þíngfararkaup til

samans, eba tíu álnir í skatt einúngis) , ýmist átta álnir (og tíu

ab auki í j)íngfararkaup) , og hafi því J)ótt réttast ab láta ein-

úngis skattgjaids-játunina standa, en ákveba ekki upphæb skatts-

ins. Sú er hér önnur breytíng, ab hér er el^ki í greininni játab

landi og þegnum og æfinlegum skatti
,
heldr einúngis ab þeir

vili gjalda konúngi skatt, og slíkt þíngfararkaup sem lögbók vott-

ar, og er þá |)ar þegar bætt vib því skiiyrbi ,
sem er ítrekab

síbar, ab þau heit sé haldin
,

sem móti skattinum var lofab.

þessi breytíng er beinlínis í þá stefnu, ab gjöra samnínginn nokkru

lausari, binda hann vib konúng, og þó því ab eins ab hann héldi

skilmálana , en ef hann héldi þá ekki : ab hafa þá frjálsar hendr

til ab vera lausir ef þeir vildi
,

en hafa í öllum greinum frelsi

til
, þegar konúnga skipti yrbi ,

ab hylla hinn nýja konúng því

ab eins
,
ab hann vildi gánga ab skilmálum þessum. þetta kemr

fram vib öll konúnga skipti fram til 1319, og jafnvel síbar,

eptir því sem vér höfum sögur af
,
svo ab gamli sáttmáli er einn

hinn elzti af þesskonar samníngum milli konúnga og þjóba ,
sem

menn köllubu síban á Norbrlöndum handfestur (sbr. Nr. 152.

C, § 8).
2. grein um utanstefnur er hér ný, og stendr ekki í sátt-

málanum frá 1262; eigi ab síbr var þab eblilegt, ab menn vildi
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verja sig utanstefnum þeim ,
sem komnar voru í einskonar vana

hjá Hákoni konúngi og erkibiskupum í Noregi á hans tímum,

því menn gátu hugsaí) sér
,
ab ei' svo mikil brögb voru ab þessu

meban landsmenn héldu sjálfsforræbi sínu
, |)á mundi |)ab \)vi

heldr ver^a þegar konúngr fengi meiri yfirráb. þessar utan-

stefnur
,
sem hér er um ab ræ&a

,
eru ekki })ær ,

sem voru ætl-

abar í landsins erindum eba konúngs ,
heldr þær sem voru í hegn-

íngar skyni, eba til ab draga menn úr landi
,

svo sem sýnir

nibrlag greinarinnar. þessvegna er þab rángt, ab blanda saman

þeim utanstefnum og hinum
, |)ví vér verbum ekki varir vib

sh'kar hegníngarstefnur síban ab súttmáhnn var saminn.

3. grein, sem áskilr ab ^^lögmenn ok sýsUimenn" skuli

vera íslenzkir, af þeirra ættum
,

sem ^ab fornu" hafa goborbin

upp gefib, ereinnig ný, og er ekki í hinum fyrra sáttmálanum.

þessi grein hefir verib mörgum vafasöm, bæbi vegna þess ,
ab

^lögmenn" og ^^sýslumenn" voru þá ókunnir á fslandi
, og voru

einúngrs kunnugir í Noregi , og svo vegna |)ess, ab goborbin gátu
varla heitib up'p gefin ^^at

fornu"
, þareb svo skammt var hbib

frá því ,
sem þau liin fyrstu voru upp gefin , eptir því sem vér höf-

um skýrslur af, og sum voru ekki uppgefiu enn. þetta hefir

gjört, ab nokkrir hafa haldib ab allr ngamh sáttmáli", sem vér

köllum
, geti ekki verib eldri en frá tíb Hákonar Magnússonar

(1300— 1319). — þab er nd aubsætt, ab röksemdir þessar
móti greininni eru fremr bygbar á orbunum, en á þeirri reglu
sem greinin setr , |)ví ekkert gat verib eblilegra í sjálfu sér

,
en

ab höfbíngjar á fslandi
,
sem svo lengi höfbu rábib mestu í allri

landstjórn ,
vildi halda þessum rábum í ættum sínum

,
líkt og

þeirhöfíu ábráskilib sér og ættmönnum sinum umráb yfir eignura
kirkna sinna

, þegar þeir lögbu þær til gubs þakka. f>ab mætti

lángtum framar virbast undarlegt, ef þetta skilyrbi hefbi vantab

í sáttmálann. Einkanlega var þessa skilyrbis ab vænta af Odda-

verjum, sem ekki höfðu þá nein yfirráb nema í sínu hérabi, og
voru þar ab auki margir í óvináttu við Gizur jarl. Ab vísu

kynni vera, ab ^Jögmenn" væri ritvilla í afskriptum vorum fyrir

^Jögsögumenn", og gæti þab því heldr verib
,

sem engin af af-

skriptum vorum er mjög forn
,

en þó væri þab eins líklegt, ab

einhver af svo mörgum afskriptum heföi haldib orbinu
,

ef þab
hefbi stabib upphaflega. Sömuleibis gæti menn hugsab sér

,
ab

orbunum ^^at fornu" væri síbar skotib inn, en þar er hinu sama
ab mæta

,
ab þau standa í öllum handritunum

, og geta menn

því varla tortryggt þau ,
en eg hefi ábr' skilib þau svo

,
sem

þau væri þannig sett af því sáttmálinn mætti eiga í vændum ab

gilda um lángan aldr, og þegar lengra fór ab líba frá og kon-

únga skipti urbu, þá útti vel við ab orba svo í sáttmála vib hvern

konúng, ab þeir skyldi lögmenn vera og sýslumenn, sem væri

i) Um landsréttindi íslands móti J. E. Larsen, Ný Félagsr. XVI, 8.

athgr. (Ow Islands statsretlige Forhold, bls. 8).
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af ættum hinna fornu gotR. En hvab sem um þetta er, |)á er

órækr vottr þess í sáttmálanum frá 1302, ab þessi grein hafi

verib í þeim eizta sáttmálanum sem gildr varálitinn, því þar
stendr svo, ab íslendíngar vili ná því í móti skattinum

,
ab efnt

sé |)ab, j^er heitib var móti skattinum í fyrstu af konúngsins
hálfu; en þat eru |)auheit", segja |)eir, ^^at islenzkir sé sýslu-
menn ok lögmeim á landi voru" o. s. frv. (fsl. Lagas. I, 24).

þetta sýnir ijóslega ,
ab á tímum Hákonar konúngs Magnússonar

hafa menn haft þessa grein í gamla sáttmála, og álitib hana vafa-

lausa og samþykkta af Hákoni konúngi gamla ;
hins er ekki getib í

sáttmálanum frá 1302, hvort greininni skyldi fylgja þab ,
sem hér

segir, ab embætti lögmanna og sýslumanna skyldu gánga í ættir

hinna fornu goborbsmanna. þessvegna er ekki efi á, ab sh'k

grein hefir í sáttmálanum verib, sem hér stendr, frá upphafi,

og allt hvab kynlegt er í orbatiltækjum gæti verib komib þar af,

ab greinin væri samin í Noregi ,
frá Hákoni konúngi sjálfum eba

fyrir hans tilstilli
, og Islendíngar hafi ekki hirt ab breyta henni.

þá yrbi orbatiitækin um lögmenn og sýslumenn" öldúngis eblileg,

og uppgjöf goborbanna ^^at fornu" gæti verib sett meb vilja, til

þess ab gjöra gildi uppsagnarinnar sem mest
,

enda er þab og
víst, ab konúngr þóttist fyr hafa umráb goborbanna ,

en hann

hafbi þau ab lögum.
4. grein ,

um siglíng til landsins
,

er hér ab skipatölunni til

hins sama efnis og í sáttmálanum frá 1262, en takmark ára-

tölunnar er hér tekib úr, og sex skip sett sem föst árleg skipa-
tala. þab er aubskilib, ab konúngi muni ekki meb þessari grein
vera lagt á herbar ab senda sex skipsfarma til útbýtíngar, heldr

til verzlunar, einsog bæbi fyr og síbar var venja, ab konúngar

gjörbu út verzlunarskip eins og kaupmenn , og höfbu ymsa menn
í félagi vib sig, til ab sjá um verziun þeirra og stjórna henni.

þetta gekkst vib frá því í fornöld og þab lángt nibr eptir öldum,

og vitum vér mörg dæmi tii þess. Svo var Ólafr konúngr hmn

helgi í kaupferbafélagi vib ymsa íslendínga , og þess er einkum

getib um Hall í Haukadal, ab hann græddi fé sitt meb |)ví móti

(Form. fyrir konúngasögum). Hákon konúngr Hákonarson hafbi

mÖrg skip í förum
,
sem sjá má af enskum konúngabréfum frá

hans tímum (Rotuli literarum elausarum o. fl. söfn
, sjá Nr. 121

bls. 482 hér ab framan) , og hefir án efa grædt stórfé á verzl-

un
,
svo sem rába má af því ,

hversu miklu hann eyddi í mútur

til páfa og Vilhjálms kardínála (bls. 542. 543). þessari verzlun

hefir líklega síban verib fram haldib um hríb, en j)ó hefir hún

farib smásaman mínkandi
,
sem sýnir sig á ab verzlunarskip ann-

ara voru skyldub til ab ílytja konúngsgóz af Islandi (bréf 1409.

Safn til sögu Isl. II, 169— 170). þar eptir fór konúngs verzl-

anin aptr vaxandi
, og Fribrekr konúngr annar hafbi á íslandi

afarmikla verzlun á sinni tíb og græddi þar á stórfé (Hannes
Finnsson. Um brennisteins nám og kaupverzlan í Lærd. lista

fél.rit. II. B.). Eptir því sem á stób á þeim tímum
,
sem sátt-
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málinn var saminn, var þab þess vegna hægtfyrir Hákon konúng ab

sjá svo um
,

ab sex skip í hil) minnsta kæmi til Islands á ári

hverju , því hann hefir líklega haft fieiri skip en svo í kaiipferb-

um til fslands árlega. En |)ar ab auki er þab og ekki ab efa,

ab meb skilmáia þessum er ekki frá bægt annara manna skipum,
útlendum né innlendum. þessi grein í sáttmálanum hefir því

líklega á siimi tíb þótt "einhver hin heppilegasta. Menn hafa

þókzt mundu sameina verzlunarábata konúngs og landsmanna,
komast hjá farbönnum úr Noregi ,

vera vissir um svo mikinn

vöruflutníng til landsins, sem naubsyn þess krefbi
, og þar ab

auki frjálsir ab hafa ab öbru leyti svo mikla verzlan vib abra,

sem bybist. þetta leit og vel út, en á því var sá galli ,
sem

leiddi til landsins kúgunar og eybileggíngar ,
ab landsmenn fóru

ab reiba sig á abra, og ætlubu ab taka á sig nábir og eiga góba

daga, í stab þess ab vera ötulir og árvakrir, treysta sjálfum sér

og framfylgja sjálfir gagni sínu. þeir gáfu konúngi undir fótinn,

ab hann einn hefbi einkaréttindi til ab verzla vib þá , og lögbu
meb því grundvöUinn til einokunar landsins.

5. grein er óbreytt hin sama sem fjórba grein í sáttmálan-

um frá 1262. Sá réttr, sem hér er veittr, er miklu meir ís-

lendíngum í
vil^

en þær ákvarbanir, sem settar eru í hinum gamla

samníugi vib Ólaf helga (Nr. 21, bls. 65), því eptir honum

skyldi geyma arf íslendínga í Noregi þrjá vetr, en yrbi lengri

bib erfíngja mun arfrinn hafa verib tekinn til konúngs fjárhirzlu.

Eptir því sem hér er sett gat arfr aldrei tapast ab lögum ,
eba

fallib til konúngs fjárhirzlu ,
hversu lengi sem arfr stób

, þegar
sá sem heimti gat sanna^ erfbarétt sinn

,
eba umbob frá lög-

legum erfíngja.

6. grein er óbreytt hin sama sem fimmta grein í sáttmál-

anum 1262. Um landaura gjaldib er greinilegust frásaga Ara

prests hins fróba í íslendíngabók (kap. 1 : Islend. s. I, 5), eptir

þorkeli Gellissyni föðurbróbur hans. Hann segir, ab gjald þetta

hafi fyrst komib upp á dögum Haralds konúngs hárfagra , þegar
menn |)ustu svo til fslands úr Noregi, ab Haraldr konúngr ótt-

abist ab til landaubnar mundi horfa. ^^pk sættust þeir á þat,

at hverr mabr skyldi gjalda konúngi fimm aura, sá er eigi

væri frá því skilibr" og færi af Noregi til íslands. Sjban galzt

þetta gjald stundum meira og stundum minna, þartil Ólafr kon-

úngr hinn helgi setti svo
,

ab hver mabr skyldi gjalda konúngi
hálfa mörk, nema konur, eba þeir er konúngr tæki undan.

þessu ber saman vib skrána „um rétt fslendínga í Noregi" frá

1083 (bls. 65 § 3), sem segir, ab hver frjáls karlmabr skuli

gjalda hálfa mörk silfrs
, helmínginn í vabmálum og helmínginn

í feldum
,
en þab verbr nú 16 dalir, ef talib er í vegnu silfri

;

hefir því vabmál og feldir áít ab vera 1 rd. 32 sk. hver alin,

til þess ab jafngilda, og er þab hátt verb vib þab sem nú er,

svo ekki er kyn þó vabmálsverzlun íslendínga hafi þá verib í

miklum blóma.
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7. og 8. grein eru hériimbil samsvarandi 6. grein og 2.

grein í hinum i'yrra sáttmálauum. þab sem helzt er eptirtektar
vert

,
er þab ,

ab hér er skýrskota:b til bréfa Húkonar konúugs,
sem hafi eiukum tekib þab fram, ab menn skyldi ná ísleuzkum

lögum ogfribi, j^eptir j)ví sem lögbók vottar''. Af hinum fyrra
sáttmálanum er svo ab rába, sem þab hafi eiunig stabib í brefum

konúngs, ab ísleudíngar skyldi hafa pann rétt í Noregi, sem þeir

hafi beztan haft (§ 7). þessi réttr íslendínga í Noregi var

hölds réttr, eba sá réttr sem fullkomnum óbalsbændum var

skihnn ab lögum*.
9. og 10. grein er sömuleibis samsvarandi 7. og 8. grein í

hinum fyrra sáttmálanum.

Eibstafrmn sjálfr er hér orbabr nokkub öbruvísi en vib hinn

fyrra sáttmálann
, og er þab til marks um ab hann eigi hér vib

upphaflega ,
en sé ekki settr hér af þeim sem afskriptirnar hafi

samib, ab hann er eins í öllum þeim afskriptum sem hér eru

tilfærbar, en öbruvísi í öllum hinum
,

sem hér eru ábr settar

vib 1262. þar á móti fylgir enginn eibstafr þeim flokki öllum,
sem hér er árfærbr til 1264.

Afskriptirnar af þessum sáttmála standa hér í röb eptir aldri

handritanna, merktar A—D
,
hver meb eibstaf síuum

, og hefir

engin þeirra verib prentub ábr eba hagnýtt vib útgáfur.

A.

þessi afskript er prentub hér eptir fornri skinnbók í safni Árna

Magnússonar Nr. 137 í 4to; hefir Arni fengib hana frá Katrínu,

dóttur Torfa prófasts Jóussonar í Gaulverjabæ, einhverntíma á ár-

unum 1704— 1708. A skinnbók þessari eru réttarbætr nokkrar,

og sýnist sem engin þeirra sé ýngri en Herjólfs réttarbót, sem

svo er köllub, frá 1318. Mebal þessara réttarbóta er sáttmáH

íslendi'nga vib Hákon konúng Magnússon ,
frá 1302 (bls. 6—7).

Eptir réttarbætrnar koma nokkrar af hinum venjulegu forsögnum

iformulœ juridicœ)^ þar eptir Jónsbók öU (bls. 24— 164) og

síban Kristinréttr Arna biskups. Aptast í bókinni, á næstu

blabsíbu hinni seinustu, er ritub þessi afskript af gamla sátt-

mála, sem hér fylgir eptir, og þar meb eibstafrinn án ab-

i) ,,Sá er höldr, er hann hefir óbul at erfbum tekit bæbi eptir föbur

og móbur , þau er hans foreldrar hafa átt ábr fyrir þeim ,
ok eigi annara

manna óbul i at telja, þau er meh kaupi eru at komin eba úterfbum"

(Gulaþíngsl. Magnús konúngs. Landslb. kap. 64. — Um hölds réttindi

í norrænum lögum , sjá bls. 65 athgr. 2.
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greiníngar; er þetta ritab meb nokkru nýjari hendi en skinnbókin

sjálf, en hún virbist vera ritub hérumbil um 1400.

J nafne faud[u]r ok sonar ok h[e]ilax anda

var þetta jad ok samþygt med' ollvm allmvga aa jslandi

ca alþingi med lofajake.

at ver biodvm hakone konvngi hinvm koronada vora þion-

vstv vndir þa grein laganna er samþygt [er] j mille konvng

domsins ok þegnana þeirra er landit byggia.

1. er sv hin fursta grein at vier vilivm giallda konvnge

skatt ok þing farar kavp slikan^ sem laugbok vottar ok alla

þegn skylldv svo framt sem halldjn er vit oss þav heit sem

j motli skattinvm var jad.

2. wtan stefningar vilivm ver avngvar hafa utan þeir menn

sem dæmdir verda af vorvm monnvm oi alþinge j burt af

landinv.

3. Jtem at islenskir se logmenn [ok syslumenn] at landi

voro af [þeirre ætt^ sem at fornv hafa godordin upp gefit.

4. Jtem at .vi. hafskip gange ca hveriv ari til landzins

forfalla lavst.

5. Erfdir skvlv ok vppgefaz fyri jslenskvm monnvm j norige

huersv I'eingi sem stadit hefvr þegar [rettir arfar^ koma til edvr

þeirra vmbods menn.

6. land avrar skvlv vpp gefaz.

7. slikan riett skvlv hafa^ jslenskir menn j norige sem

þeir hafa bestan haft.

8. jtem at konvngr lati oss na jslendzkum logvm ok fride

eptir þvi sem laug bok vottar ok hann hefvr bodit j sinvm

brefvm.

9. Jall villivm vier hafa yfir oss med[anl hann helldvr

trvnað vit yðvr en frid vit oss.

10. halida skvlvm ver ok vorir arfar allan trvnad uit yðvr

i) pannig i handr.; réttara er án efa af, sem Idnir hafa.

2) j)anni(j ^
en á efaust a& vera slikt, sem C hefir.

3) þannig frá [, en á eflaust að' vera: þeirra ættum.

4) frá [ lei&rétt eptir öð'rum ; rettar erfí)ir ,
handr.

5) leiú'rétt^ hier, handr.
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med[an] þier ok ydrir arfar hallda uit oss þessa sætar giord

en lavser ef rofm uerdvr afydari alfv* at best[r]a mana yfir syn.

til þess legg ek haund ai helga bok ok þvi skyt ek til

guds at ek sver herra hai\oni konungi ok magnusi konvngi

land ok þegna ok a^vinligan skalt med slikre skipan ok maldaga
sem nv ervm ver casatlir ordnir ok maldaga bref [vt visar^.

g[ud] s[e] o[ss] h[ollr].

B.

þessi afskript er prentub eptir skinnbókinni Nr. 148 í 4to í

safni Arna Magnússonar, bls. 213—214; er henni lýst á()r (bls.

154—158) og þar tiltekií)
, ab hún muni vera ritub seint á fimt-

ándu öld (hérumbil 1480). í þessu handriti er sáttmálinn saraan

vib réttarbætr Noregs konúnga ,
svo sem skýrt er frá í hinni fyr-

nefndu lýsíng bókarinnar.

Samþyckt.-^

J Nafne faudvr ok sonar. ok anda heilags.

Var þetta jad ok samþyckt af aullvm almvga ca jslaude ax

alþinge med lofva take.

at vier biodvm hakone konvngi hinvm koronada vora þion-

ustv. vnder þa grein laganna er samþyckt er medal konvngdoms-
ins ok þegnanna þeirra er landit byggia.

1. Er sv fysta grein al vier vilivm giallda konvngi skatt

ok þingfarar kavp slikan^ sem lavgbok vottar ok alla þegn-

skylldv. suo framt sem halldin er vid oss þav heit sem j moti

skattinvm var iad.

2. J fystu at vtan stefningar vilium vier avngvar hafva.

vtan þeir raenn sem dæmder verda af vorvm monnvm (h al-

þinge burt af landinv.

i) þannig leiiTr.} alfi, handr,

2) frá [ hefir líklega verúT upphaflega : vottar, eins og B hefir.

3) fyrirsögn meb raubu letri og upphafsstafr rau<br.

4) Jannig handr., en á atT vera: slíkt , eins og C hefir hér nœst á eptir.
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3. Jtem at islendzker sie lavgmenn ok syslv menn cn landi

vorv. af þeirra ætt sem at fornu hafua godordin vpp gefit.

4. Jtem at sex hafskip gangi ca hueriv care til landzins

forfalla laust.

5. Erfder skulv vpp gefazt fyrir islendzkum monnum j

noregi. huersv ieingi sem stadit hafa. þegar uetter arfvar koma

til edr þeirra vmboðz menn.

6. Land aurar skulu vpp gefazt.

7. Jtem slikan p.ett skuiu hafa islendzker menn j noregi.

sem þeir hafva beztan haft.

8. Jtem at konungr lati oss nca jslendzkum laugum og

frid'e epter þui sem laugbok vor vottar. ok hann hefer bodetj

sinvm brefum sem gud gefur honum framazt afl til.

9. Jtem jarl vilivm vier hafua yfir oss. medan hann helldr

trvnad vid ydr. en frid vid oss.

10. Hallda skulum vier ok vorer arfar allan trvnad vid ydr.

ca medan þier ok ydrer arfvar. hallda vid oss þessa sættar giord.

En lavser ef Rofin verdr af ydvari halfv at beztu manna yfir syn.

eidur^

Tjl þess legg ek haund ca helga bok. ok þui skyt eg til

gudz. at eg suer herra hacone konungi og magnvsi konungi

laund ok þegna. og æfvinligaíi skatt. med slikre skipán ok mal-

daga sem nu ervm vier oi scattir vordnir. ok skildaga bref

vort vottar. gud sie mier hollvr.

C.

{)essi afskript sáttmálans er prentub eptir skinnbók einni í safni

Arna Magnússonar, Nr. 161 í 4to. Sú bók hefir í fyrstu verib

eign Páls Stígssonar ,
höfubsmanns á fslandi, og líklega rituí) fyrir

hann á árunum 1561— 1565, hefir hún verib svo vel vönduí) sem

kostr var á
, og Páll hefir haft mætur a henni

, því hann tilgreindi

hana í erföaskrá sinni sérílagi, og tileinka?)i hana bróbur sínum

Hinrik Krag ,
sem síðar var höfubsmabr.

Fremst á bók þessari er registr á Dönsku yfir Jónsbók
, eptir

bálkum og kapítulum, er það sífcar samib en bókin sjálf og

1) fyrirsögn mec) rauibu letri, upphafsstaíV rauí:)r.
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sett framan vib (bls. 3 — 10); en fremst á bókinni
,
sem hún hefir

upphaflega verib
,

er skrá um tíund og skiptitíund. þar eptir fylgja

ymsar forsagnir , og síban sáttmálinn, sá sem hér eptir fylgir,

mebei^staf, er hann á bls. 20—-21 í skinnbókinni
; |)ar næst kaup-

stefnu form (22— 25), forsagnir um hversu nefna skal lög|)íngis-

menn
,
um ab setja hérabs þíng og segja |)eim upp o. fl..

Eptir þetta safn af forsögnum fylgir Jónsbók (bls. 35— 241),

Réttarbætur og dómar ymsir, Búalög, og þar á eptir Kristinréttr

Árna biskups meb ymsum greinum úr kirkjulögunum ; þar á eptir er

samþykt presta um kirkjueignir, sem sýnist vera samin á prestastefnu

í Skálholti; í skrá þessari er ritub sættargjörb Eiríks konúngs og Arna

biskups um stabamál (1297), og svosem til stabfestíngar, en hvorki

er þar ritab artal né nöfn þeirra ,
sem skrána hafa samib. þessi

Skálholts-samþykkt er seinast í bókinni.

Samþyktar brief vm skatl af islandi'.

J nafne faud[u]r og sonar og anda heilags.

uar þetta iatad og samþyckt af auUum almuga a islande

med lofatake oi alþinge

ad uier biodum hakone kongi hinum koronada vora þion-

uztu under þa grein laganna er samþyckt er a medal kong-
domsins og þegnanna er landit byggia.

1. Er su en fyrsta grein ad uier uilium giallda kongi skatt

og þingfarar kaup slikt sem logbok uottar og alla þegnskylldu

suo framt sem haildih ero uid oss þau heit sem j mote skatt-

enum uoru iatud.

2. Vtan stefningar uilium uier aunguar hafa. utan þeir menn
sem dæmdir uerda af uorum landzmonnum a alþingi j burt af

landinu.

3. Jtem ath Jslendzkir sieu logmenn og syslumenn a lande

uoru af þeirra ættum sem adr hafa ad fornu godordin upp giefit.

4. Jtem ad vj hafskip gangc ca hueriu are til landzins for-

fallalaust.

5. Erfder skuiu uppgiefazt fyrir jslendzkum monnum j

noregi huersu leingi sem stadit hafa þegar rietter arfar koma

til edr þeirra umbodz menn.

i) fyrirsögn meb rsnxbii og xipphafsstafr.



1263. ANNAR SÁTTMÁLl ÍSLENDÍNGA VIÐ KONÚNG. 639

6. landaurar skulu upp giefazt.

7. Slikan riett skulu islendzkir menn hafa
j norege sem

þeir hafa haft hestan.

8. Jtem ad kongr late oss jslendzkum logum na og fride

eptir þui sem logbok uottar og hann hefir bodit j sinum brief-

um suo sem Gud giefr honum fremzt afl til.

9. Jarh'nn uiMum uier haf[a] yfir oss a medan hann hefir

og helldr trunad vidur ydr. en frid uid oss.

10. Halida skulum uier og uorer arfar allari trunad uidr

ydr medan þier og ydrer arfar hallda uid oss ailaii trunad og

sattargiord þessa. En lauser ef rofin uerdr af yduare hende og

alfu med bestu manna rade og yfer syn.

Hier efter er eidr Jslendinga*.

Thil þess leggur eg hond a helga bok og þui skyt eg til

Gudz ad eg suer herra hakone kongi og Magnuse konge land

og þegna og æfinligan skatt med siikre skipan og maldaga sem

nu erum uier asatter ordner og skildaga briefit uort ut uisar.

Gud sie mier suo hollr.

D.

þessi afskript er prentub eptir pappírshandriti í safni Magnús

Stepbensens á bókhlö&u háskólans, Nr. 13, bls. 2—^4. þab er

bók í 4. bl. broti, skrifub 1715 meb ágætlega góbri hendi
, og

hefir inni ab halda jj^éttarbætur Noregs konúnga" frá 1262 til

1448. Fremst á bókinni er ^^gamli sáttmáli"
,

sá sem hér er árfærbr

til 1264 (Nr. 156) ,
ritabr eptir skinnbók frá lokum fimtándu aldar.

þarnæst þessi ,
sem hér fylgir ,

met svo látandi fyrirsögn : ^^sami

sattmali epter annare membrana skrifadre laust fyrir Reformation-

em"
;
en á undan eibstafnum er þessi fyrirsögn : ^^Eidur jslendinga

epter Chartis Jons Magnussonar, en hann skrifadi eptir hendi fodur

sins Magnusar Jons sonar. fazdur Assessor Arna Magnussonar".

J nafni fod[ujr ok sonar ok heilags anda.

var þetta jatad ok samþykt af ollum almuga ca jslandi med

lofataki.

i) tyrirsögu og upphafsstafr meh raubu.
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Ver biodum virdulegum^ herra hoikoni konungi hinum kor-

unada vora þionuslu vnder þa grein laganna sem samþykt er

millum konungdomsins ok þegnanna er landit byggia.

1. j fyrstu grein at ver vilium giallda konungi skatt ok

þingfarar kaup sem logbok vottar ok aila þegnskylldu suo framt

sem halldit er vit oss þat moti var jatad skattinum.

2. J fyslu at vtan stefníngar skyildu ver önguar hafa vtan

þeir menn sem dæmder verda af vorum monnum ai alþingi

burt af landinu.

3. Jtem at jslendskir se logmenn ok syslumenn her on

landinu af þeirra ætt sem at fornu hafa godordin vppgiefit.

4. Jtem at vj hafskip gangi ca hueriu cari til landzins for-

fallalaust.

5. Erfdir skulu vppgefazt fyrir jslendskum monnum j nor-

egi. huersu leingi sem stadit hafa þegar Rettir ccirfar koma til

edr þeirra vmbods menn.

6. landaurar skuiu ok vppgefazst.

7. Jtem skulu slikan Rett jslendskir menn hafa j noregi
sem þeir hafa bezstan haft.

8. Jtem at konungr laiti oss nca fridi [ok] jslendskum log-

um eptir þui sem logbok vor vottar ok hann hefir bodit j sin-

um brefum sem gud gefur honum framazt vit til.

9. Jtem jali vilium ver hafa yfir oss medan hann helldr

truna[d] vid ydr en frid vid oss.

10. hallda skulu ver ok vorer arfar allan trunad vid ydr

medan þer ok ydrer carfar halldit trunad vid oss ok þessar

sættar gerdir en lauser ef Rofin verdr af ydari hendi. at bezstu

manna yfer syn.

Til þess legg eg hönd a helga bok
,

ok þuí skyt eg til

gudz at eg sver herra hakoni konungi og Magnuse konunge
lond og þegna og æfenlegan skatt med slíkre skipan og maldaga
sem nu erum vier asatter ordner og skildaga bref vort ut-

uísar.

Gud sie mier hollur.

i) v'dulegn, handr.
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E.

þessi afskript er prentub eptir skinnbók í safni Arna Magnús-

sonar
,

Nr. 176 í 4to, bls. 6—7. Sú skinnbók hefir verib rituS

á sextándu öld ög hefir haft safn af ymsum lögum , andlegum og

veraldlegum, en hefir verib orbin töluvert sköddub þegar Arni

Magnússon fékk hana. Nú eru þar: i) forsagnir nokkrar um fjár-

kröfur og stefnur í skuldamálum
,

bls. 1—2;
— þar næst

2) greinir, sem eiga skylt vií) Kristinrétt
, og eru sumar prentabar

í vibbæti vib Kristinrétt Arna biskups, bls. 2—6; — 3) Gamli

sáttmáli meb eiÖstaf, sem hér fylgir eptir;
—

4) greinir úr

réttarbótum og úr Jónsbók, bls. 7—8; -—
5) fjórar réttarbætr

Eireks konúngs og Hákonar konúngs Magnússonar, bls. 9— 13; —
6) Forsögn til ræbu

,
hversu setja skuli alþíng og segja því slitií),

bls. 14— 17. — þar á eptir kemr 7) Kristinréttr Árna biskups

(bls. 18—56) meb nokkrum vibbætisgreinum ,
sem þar eiga skylt

vib. Seinast er statuta Eilífs erkibiskups frá 1320, og brot

framanaf Réttarbót Kristjáns fyrsta ,
sem köllub er ^^Lánga réttar-

b(5t", frá 1450 (bls. 61—62).

Scattmali alrnuga vm skatt.^

I nafni faud[ulr z sonar z anda heilags.

Var þetta jcad z samþyckt af avllvm almvga ai islande

ca alþinge med lofua take.

Ad víer biodum hakone konge hinvm koronada vora holla

þionustv. vnder þa grein laganna er samþykt er medal kongdoms-
ins og þegnanna þeirra sem landit byggia.

1. Er su fysta grein. at vier viUum giallda konge skatt og

þingfarar kaup shkan sem laiigbok vottar. og alla þegnskyildu.
suo framt sem haldin ero vid oss þav heit sem j mote skatt-

invm var icud.

2. J fystv at vtanstefningar vilium vier avngvar hafva.

vtan þeir menn sem dæmder verda af vorvm monnum ca al-

þinge j burt af landino.

3. Jtem at islendzker sie lavgmenn og syslv menn ax

fyrirsögn og iipphafsstafr rautt hvorttveggja.

Dipl. IsL L B. ,41
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lande uorv af þeirra ælt sem ath fornv hafva godordin vpp

gefit.

4. Jtem ad sex hafskip gangi ca hveriv care til landzins

forfalia lavst.

5. Erfder skulv vpp gefazt fyri islendzkvm monnum j

noregi huersu lenge sem stadit hafa [þegar rettir arjfv[ar]

koma til edr þeirra vmbodzmenn.

6. Landaurar [skulu og upp g]efazt.

7. [Jtem] slikan Rett skulu hafua islendzker menn j

norege [sem þeir] hafua beztaö haft.

8. Jtem at kongr lati oss nax islendzkum lavgum og fride.

epter þui sem lavgbok vor vottar og hann hefver bodit j sinvm

brefvm. sem gud gefur honum framazt afl til.

9. Jtem iarl vilium vier hafua yfuir oss. medan hann helldr

trvnad vid ydr. eii frid vid oss.

10. Hallda skulum vier og voRir arfvar allan trunad vid

ydur. medan þier og ydrer arfuar hallda uid oss þessa sættar-

giord. En lauser ef Rofin verdur af yduare halfu. at beztv

manna yfver syn.

eidstafur um þegnskylldu^

Tjl þess legg eg haund m helga bók. og þui skyt eg til

gudz at eg suerr herra hakone konge og magnuse konge laund og

þegna. og æfuinligan skatt med slikre skipan og maldaga sem

nu ervm vier col scatter vordner og skildaga bref uort vottar.

Gud sie mier hollvr.

F.

Sú afskript af gamla sáttmála, sem hér fylgir, er tekin eptir

skinnbók í safni Arna Magnússonar nr. 170 A. í 4 bl. broti.

þessi skinnbók er í ýngra lagi, því hún er ritub á sextándu öld,

og eptir 1565, sem rába má af því, a& hún hefir stabfestíng Stóra-

dóms (opib bréf 13. April 1565) seinast. í upphafi skinnbókar-

innar er brot aptan af Jónsbók
, og hefir hún h'klega verið hér

öll. þar eptir fylgja réttarbætr og samþykktir, sem vant er ab

*) fyrirsögn ra.\xb, nijög má(&. Upphafsstafr raubr.
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fylgi lögbókum (bls. 1—3). pá kemr eibr sá, sem fylgir gamla

sáttmála í þessum flokki (bls. 4), en |iví næst koma nokkrar

greinir, sem optast eru vanar ab fylgja Kristinrétti
,

sí&an greinir

úr nokkrum réttarbótum
, og þar á eptir gamli sáttmáli sjálfr

(bls, 9— 10), sá sem hér fylgir eptir. Eptir gamla sáttmála koma

fyrst forsagnir ymsar, þvínæst Píníngsdómr um verzlun og alþíngis-

samþykkt um vinnufólk, þá nokkrir kaflar úr Hirbskrá, síban réttar-

bætr Magnús lagabætis og Hákonar háleggs , þar á eptir Píníngs-

dðmr um tíundir
, og a& síðustu stabfestíng Stóradóms

,
sem fyr

var getib. þó ab gamli sáttmáli og eibrinn
,
sem fylgir honum,

sé hér sinn í hverju lagi, virbist ekki efunarmál ab þeir hafi verií)

saman í fyrstu, og að þab sé tilviljan ein, ab þeir eru abskildir í

handritinu, eba ritabir sinn í hvorju lagi.

Vm samþyckt og iatan^.

I Nafne faud[u]r og sonar og anda heilags.

Var þat jád ok samþyckt af ollvm almuga ca islande med
lofa take.

Vier biodum virduligum herra. Herra Hakone konge
hinum koronada uora þionustu. under þa grein laganna sem

samþyckt er millum kongs og þegna er landit byggia.

1. J fystv grein at uier uilium giallda konge skatt og

þingfarar kaup sem logbok uottar. og alla þegnskylldu. suo

framt sem halidit eR uid oss þat sem j mote uar jatad skatt-

ÍDum.

2. J fystu [utanjstefnur skylldv menn onguar hafa. utan

þeir menn sem dæmder uerda af uorum monnum ca alþinge
burt af landino.

3. Jtem at islendzker menn sieu laugmenn og sijslumenn
hier cn landino af þeirre*^ ætt sem at fornu hafa godordin vpp

gefit.

4. Jtem at
.vij.*'* hafskip gangi ca. hueriu cnre til landzins

forfalla laust.

5. Erfder skulo upp gefazt jslendzkum monnum j Norege

*) fyrirsögn og upphafsstafr meí) raubu.

*) rétt.
]i e i r r a.

•') rétt. án efa vj.

41*
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huersu leingi sem stadit hafa. þegar retter arfar koma til. eda

þeirra umbodz menn.

6. landaurar skulo ok upp gefazt.

7. Jtem siikan rett skulu jslendzker menn hafa j Noregi

sem þeir hafa beztan haft

8. Jtem ath kongr late oss nca fride og islenzkum laugum

epter þui sem laugbok uottar. ok hann hefir bodit
j sinvm

briefum sem gud gefur honum fremzt uit til.

9. Jtem iall uilium uier hafa yfer oss medan hann helldur

trvnad med ydur efi frid vid oss.

10. Uallda skulu uier og uoKer arfar allan Irunad med

ydr. medaíi þier og ydrer arfar haildit trunad uid oss. og

þessa Sættar giord. en lauser- ef odru uijs uerdr af yduare

hendi eda halfv. at beztu manna yfer syn.

Eidur vid kong^

Tjl þess legg eg haund ca helga bok. og þui skyt eg til

guds at eg suer Hakone konge og iVJagnuse konge iaund og þegna

og æfinligan skatt med slikri skipan og maldaga sem nv erum

uier aisatter ordner. og scattmoais brief uort uottar.

Gud sie mier liollur ef eg satt seige.

Gramur ef eg lyg.

G.

I konúngsins mikla bókasafni er handrit á pappír, ritab á

árunum 1733 til 1736 eptir öbrum fornari handritum, meb hendi

Jóns Ólafssonar frá Grunnavík og Jóns þorkelssonar {Thorchiln)^

sem var einusinni skólameistari í Skálholti og var síban frægr

fyrir þaö hann gaf allt sitt fé til barnaskóla í Kjalarness þíngi.

Handrit þetta heyrir til hins forna handritasafns {Gamle

kongelige Samling Nr. 3267. í 4to) og er þar fyrst sáttar-

gjörb Magnús konúngs lagabætis og Jóns erkibiskups á Norrænu

og Latínu, meb hendi Jóns Olafssonar (bls. 1—24).
— þar næst

er bréf Ólafs konúngs Hákonarsonar um taxta ibnabarmanna í

Björgvin, eptir frumriti á skinni, en vantar aptan af. — þar næst

*) fyrirsögn og upphafsstafr mefe raubu.
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er gamli sáttmáii, sem hér eptir fylgir, og eibstafrinn meb.

— pi er hin lánga réttarbót Kristjáns konúngs fyrsta, meb hendi

Jóns Ólafssonar frá Grunnavík, eptir transskripti Jóns biskups

Arasonar 1543 (A. Magn. Nr. 187. 4to).
—

því næst er heitbréf

Eyfirbínga 1477, meb hendi Jóns þorkelssonar rektors, og ab

síbustu er bréf Ögmundar biskups Pálssonar um ferna 'stórbrota-

menn. — þó ab afskriptin af gamla sáttmála sé ekki mjög mark-

verb í sjálfri sér, þá er hún vottr þess, aí) íslendíngar hafa skrifab

upp gamla sáttmála eptir ymsum handritum , eins eptir aí) hann

var prentabr aptr og aptr meí) útgáfum Jónsbókar; er þab þó

sýnilegt á þessari afskript, ab frumrit þab, sem hún hefir verib

tekin eptir, hefir ekki verií) fornt.

Sátt jslendinga vid Hakon kong hinn koronada.

J nafne fodurs og sonar og heilagz anda

Var þetta jatad og samþickt af olliim almuga á jslandi á

alþijngi med truskapar undirholdningu,

ad vier biodum Hakoni kongi hinum koronada vora þion-

ustu. undir þá grein lagana er samþikt er, medai kongdoms-
ins og þegnanna þeirra er iandid biggia.

1. Er su firsta grein, ad vier vilium kongi skatt giallda og

þíngfararkaup siijkan sem logbök vottar og alla þegnskilldu so

framt sem hallden eru vid oss þau heit sem i moti skattinum

voru jatud.

2. J firstu utanstefningar vilium vier ongvar hafa, utan

þeir menn sem dæmdir verda af vorum monnum á alþijngi

edur burt af iandinu.

3^, Jtem ad jslenskir menn sie logmenn og sijslumenn á

iandi voru af þeirra ætt sem ad fornu hafa godordin uppgefid.

4. Jtem ad sex hafskip gangi á hveriu ári til landzins

forfallalaust.

5. Erfdir skuiu uppgefast^ firir jslenskum monnum j
nor-

eigi hversu leingi sem stadid hafa þegar riettir arfar koma til

edur þeirra umbodzmenn.

') Þær greinir, sem hér hafa tölurnar 3—9, eru i handritunum meí)

tölunum 2—8, en greinaskiptíngin er eins. Vib greinirnar 1 og 10

standa engar tölur.

*) utanmáls meb tilvísun, en lítur þó út til ai& vera meí) annari hendi.
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6. Landaurar skulu uppgefast.

7. Jtem slijkan riett skulu jslenskir menn i Noreigi hafa,

sem þeir hafa bestan haft.

8. jtem ad kongur lati oss ná jslenskum logum og fridi

eptir sem logbok vor vottar og hann sialfur hefur bodid i

sijnum bfiefum
,

sem gud gefur honum framast krapt og

nad til.

9. jtem jarl vilium vier hafa yfir oss medan hann helldur

trunad vid ydur enn frid vid oss.

10. hallda skulum vier og vorir arfar allan trúnad vid

ydur, medan þier og ydrer arfar hallda vid oss þessa sáttmáls

giord enn laus er ef rofin verdur af ydvari álfu ad bestu

manna yíirsion.

Eidstafurinn.

Til þess legg eg hond a helga bok og þvi skyt eg til

gudz ad eg sver flákoni kongi og Magnusi kongi lond og

þegna og æfinligan skatt med slijkri skipan og maldaga sem

nu erum vier ásáttir ordnir, og sáttmalz brief vort vottar.

Gud sie mier hollur ef eg satt seigi

gramur ef eg lijg.

154. [1263 eða fyr].

IÍéttarbót Hákonar konúngs Hákonarsonar um áverka á sak-

lausum mönnum og um rannsóknir.

þess verbr snemma vart, ab greinir úr andlegum og ver-

aldlegum lögum annara landa eru ritabar og settar á íslenzku

í laga-handritum íslendínga. þab er sýnilegt af þeim handrit-

um, sem enn eru til
,

af) sumir menn á íslandi hafa safnab sér

lögum og lagagreinum, sem þeim hafa þótt fró^legar og merki-

legar. þessi söfn hafa smásaman aukizt og verib optastnær

samtengd lögbókunum ,
Kristinrétti eba Jónsbók. Einkanlega

hafa þeir, sem söfnubu andlegu lögunum ,
verib ákafir ab rita

allskonar greinir úr kirkjulögum, ályktanir ymsra kirkjuþínga,
o. s. frv.

,
en hinir

,
sem söfnubu veraldlegu lögunum ,

tóku

norskar réttarbætur og abrar lagagreinir í söfn sín. Eptir því

sem nú söfn þessi hafa aukizt og blandazt
, eptir því hafa þau

meb ymsu móti valdib misskilníngi. þab er mjög líklegt, ab

þeir, sem í fyrstu ritubu
,

hafi ekki haft annab fyrir augum,
en ab heyja sér lagafróbleikj sem þeim þótti í einhverri grein
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fýsilegr; en þegar fram libu stundir, og abrir eignuí)ust söfn

þeirra, þá fór smásaman aö læbast inn sá misskilníngr ,
ab þaö

væri allt löggilt á fslandi sem í þessum söfnum væri ritab
, og

sÖfnin jukust og blöndubust æ því meir sem lengra leib fram.

Fyrst framanaf og fram á fjórtándu öld ber lítib á þessu , því

þá var þess gætt, ab gjöra fullkominn greinarmun á þeim lög-

um, sem íslenzk voru og hinum, sem noriæn voru eba iitlend ;

þá voru þær réttarbætur, sem voru lög á íslandi, ritabar í lög-

bækrnar, en engar abrar. En þegar kom lengra fram á fjórt-

ándu öld, fer blendíngr aí) koma í
Ijós, á íimtándu öld nokkru

meiri, og á sextúndu öld þessa mestr, fyrst eptir Möí)ruvalla

réttarbót og síban eptir sibaskiptin, og þau lög sem þeim fylgbu.

í því efni er vert ab taka eptir safni því af réttarbótum m. fl.,

sem Jón lögmabr Jónsson hefir látib fylgja Jónsbók þeirri sem

hann lét prenta (1578. 1580. 1582), og er þó þar farib

skemmra útí ab taka norskar réttarbætr meb lögbókinni, heldr

en í ílestum lögbókarhandritum frá þeim tímum.

Eitt hib Ijósasta dæmi uppá, hvernig farib hefir meb laga-

greinir í hinum íslenzku lagasöfnum er þetta ,
sem vér höfum

kallab hér ^jéttarbót Hákonar konúngs Hákonarsonar um áverka

á saklausum mönnum og um rannsóknir", þessi j^réttarbót" er

smásaman orbin til úr tveim hiutum : fyrst úr einni af réttar-

bótum Húkonar konúngs Hákonarsonar
, og þar næst úr grein

í lögum hans eba eldri lögum norrænum ; en síban er hdn í

handritunum eignub ymsum af þeim fjórum lángfebgum : Hákoni

Sverrissyni, Hákoni Hákonarsyni, Magnúsi Hákonarsyni og Há-

koni Magnússyni (háiegg).

þegar vér rannsökum réttarbót |)essa, einsog hún kemr nú

fram í handritunum, verbura vér ab virba fyrir oss þessa tvo

hluta hennar hvorn sérílagi :

I. Um áverka á saklausum manni. þessi kaflinn er

ein af þeim réttarbótum, sem í flestum fornum handritum er

eignub Hákoni konúngi Hákonarsyni (gamla). þab er einkenni-

legt, einsog flestum er kunnugt, ab réttarbætr Noregs konúnga

eptir Magnús konúng Hákonarson (lagabæti) byrja allar hver

um sig á nafni konúngs, og enda á ab skýra frá stab og degi
m. m., en þær réttarbætr, sem eru frá tíb Magnús konúngs og
Hákonar konúngs föbur hans, eru einúngis taldar í röb ab efni til,

en ekki hver um sig tilfærb orbrétt meb stab og degi. Skrá sú,

sem telr réttarbætr Hákonar konúngs, er ritub aptanvib hinar

elztu og beztu skinnbækr af hinum norrænu lögum frá fyrra hluta

fjórtándu aldar, sem Magnús lagabætir sonr hans gaf, og þarmeb

fylgir önnur skrá, sem telr réttarbætr Magnús konúngs sjálfs.

þessar skrár fylgja landslögunum, til dæmis ab taka :

Borgarþíngs eba Skíbuþíngs lögum^ í skinnbók í

^) í upphafi bókarinnar stendr: nÞat er upphaf laga varra Skíbu-

þíngsmanna"; sumir hafa kallab þetta Gulaþíngslög , og má þab ab
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A. Magn. safni nr. 302 í arkarbr. (1280—1300), nr,

305 í arkarbr. (um 1300) og nr. 63 í áto (frá hérum-
bil 1350);

Eibsifja lögnm í skinnbók í A. Magn. safni nr. 309 í

arkarbr. (1325), og nr. 68 í 4to (frá hérumbil 1340).

Frostaþíngs lögum í skinnbók í A. Magn. safni nr. 69 í

4to (frá hérumbil 1330).

Gulaþíngs lögum í skinnbók í A. Magn. safni nr. 304 í

arkarbr. (frá hérumbil 1300), nr. 65 í 4to (frá 1300 til

1350) og nr. 307 í arkarbr. (frá hérumbil 1350).
Skráin sú

,
sem telr réttarbætr Hákonar konúngs ,

sex a& tölu,
er í öllum þessum handritum hérumbil orbrétt samhljóí)a, og
er prentub eptir þeim', en í íslenzkum lagahandritum finnst

aldrei nema ein og hin sama (hin önnur í röbinni), og sýnir

þab, ab hún er í upphafi valin meb vilja af þeim, sem hefir

fyrst tekib hana í safn sitt á íslandi. þab sem sýnist einkum
hafa vakib eptirtekt íslendínga á grein þessari er sú abalregla,
sem þar er sett og hægt er ab festa í minni

,
ab ^^enginn skal

a)mars gjalda". þessi regla hefir þðtt merkileg, því Sturla

þórbarson fer þeim orbum um hana, sem honum hafi þótt hún
einna merkust í löggjöf Hákonar konúngs, Hann segir svo:

^^Hákon konúngr lét í mörgu bæta Vóg ok landsrétt í Nor-

egi; hann lét setja bókina, er nú er köllub hin nýju lög ;
af

tók hann öll manndráp ok fóthögg ; engi skyldi sá þrífast í

landinu, er tæki annars manns eiginkonu; ættvíg öll lét hann
af taka, sva at engi sk^'Idi gjalda annars tilverka, nema bæta

þeim er lög segbi" '^.

þab er ekki efunarmál, ab þessi orb, at j^engi skyldi gjalda
annars tilverka" eru tekin eptir orbunum : ^^Engi skal annars

gjalda", og hefir sú grein orbib minnistæb lagaregla ,
viblíka og

abrar áþekkar lagagreinir, sem hafa fest sig í minni alþýbu^,
En til þess ab sýna, hvernig grein þessi stendr af sér í réttar-

bóta-skrá Hákonar konúngs ,
skulum vér láta skrána fylgja hér,

svo sem hún er eptir hinu elzta handritinu, sem f>orgeir Há-
konarson hefir ritab, og er hún þannig látandi :

nokkru leyti til sanns færastj aldr bókarinnar er af sumum settr nokkru

sí'fcar en hér er gjört (1300—1325); sá sem rita'&i hét f^orgeir Hákonar-

son ^Thorgerus Haqvini).

') Norges gamle Love, II, 174—175.

2) nbæta at þeim hluta , sem lög seg^i á hann^'
, segir i Fornm. s.

Greinin er tekin hér eptir Ilákonar sögu í riateyjarbók kap. 287 (III,

232) sbr. Fornra s. X, 152.

•') einsog t. a. m. : 1) meb lögum skal land byggja en eigi meb ólög-

um eyba; 2) dóms er hver verbr fyrir sína athöfn
; 3) eitt vitni sem

ekkert, tvö sem tíu; 4) enginn á sök á sönnu; 5) enginn skal öbrum

selja fals eta. flærí)j 6) gar'fcr er granna sættir.
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^þessar Rettarbðtr gaf Hakon konongr siin hakojnar

konongs sunar*^ suærris konongs. allum noregs |

monnom^

þæim'* sem j rettom skilum ero við guð |

oc sanre lyðni oc

þægnskyldu oc æplir læte ero við rettan
| noregs konong oc

hans riki oc raðo nðyti styrkia oc staðfæsta með
j hol[l]re

þionosto innan landz oc vttan at vskaddre i allu konong |

domsens sðmd oc rettom malæfnum þeirra loghleghra kononga
er

!

æftir hann koma.

Fyrst at vpphafe at þær sem aðr gek
| j sakar ðyri .xl.

marka moll.*^ vi alnar vaðmals j opyri huern
|

at vfældri^

sæcktenne þa fældi han þa sækt tili þriðiungs |
sua at þær'^

skulu uppi uera. viij. ærtoghar oc .xiij. CDerkr.
| Sylfrs slikar

sem falla af konongs stæðia. En þær sem aðr
j
varo .xij.®

merkr vfældar .vi. alna cpyris.^ þær skulu nu
|

vera .v. COerkr

Sylfrs. Sua fello oc till þriðiungs aðrar sæktir.
|

þa aðra at engi skall annars gialda. En þæir
menn er a

\

aðrum vinna. [en þæim er^^ raða eða

gera vandræðe þeir ero
|

vbota menn firir gort^^

lande oc lausum opyri. iamuæl oðals
|

iorðum oc

kome aldri j land after.

I>a hina þriðiu at
| þeir menn er hoggua hond eða foot

af manne at vilia sinum
j

ero oc vbota menn [nema konongr
late ræfsa till landræin|sanar. eða þætt væiti

j vapna skiptum.

þa fare æftir
| konongs skipan^^^

t>a hina fiorðo at ef menn laupa brot
|

með æignum

') engin fyrirsögn. Upphafsstafr dökkgrænbrúnn, dregi^ í rautt. Hinir

stafirnir í ortiinu upphafsstafir, rita^bir raeb bleki og bori^ rautt i. A. Magn.
Nr. 302 FoL, bls. 166-167.

^) tvítekií) í skinnbókinni ; sonar son, 69.

3) æi^ziua þings monnom, 309- Frosto þings monnum, 69. (Guiaþings-

Borgari)ings--).

*) tvíteki(5 í skinnbókinni.

*)
= mál. «) = úfelldri.

'')
= þar. ^) á a^ vera XV.

^) = aura. 'O) [eí)a, 69. ^^) fe ok fri?)i, b. v. 69.

•^) [nema þat veri&i í vapnaskipti. e"&a konongr láti refsa til land-

reinsanar éta. hans umbo<6smenn eptir konongs skipan, NgL. II, 175,

og sýnist þa(b fara betr. Sturla hefir haft þessa grein fyrir sér, þar sem
hann segir i Hákonarsögu: ^^af tók hann öll manndráp ok fóthögg".
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konom manna eða fe þiofslolno sua miklu sem
(

i laghum er

mæit þa ero þeir vbota menn*.

þa hina .v. at þo at
|

alt þæt er veghande atte bæðe'^ j

lande oc i lausum o'ylri felle aðr vndir konong vttan oðals

iarðer þa skal konongr
|

taka æighi mæira þægngildi en .viij.

ærtoghar oc xiii CDerkr
|

af fe eða æignum^ nema han gere

niöings verk eða ueghe |

skemdar vígh. oc ef æign er j

þægngiidi græidd. þa skulu
|

arfar æigha lausn a innan .x.

vættra ef þeirra oðall er.

þa I

hina vi. at han tok af. at nokor konongs maðr*

læggi almen|nelegha tolia a menn eða væizlur. Byðr nokor

konongs vm|boðs manne till væiziu eða gerer honom aðra

kurtæisi. raðe huær sialfr. firir sínu.

þab má sjá á einni gamalli bók af Frostuþíngslögum Magnús
konúngs, sem sýnist vera rituí) hérumbil 1320, eba ab minnsta

kosti á fyrra hluta fjórtándu aldar (A. Magn. nr. 71 í 4to), ab

menn hafa snemma fari?) ab va^a reyk í réttarbótunum og kljúfa

þær í sundr og blanda þeim á ymsa vegu. I handriti þessu, sem
nú var getiíi, eru nokkrar réttarbætr ritabar meb FrostuþíngsJögum,

og þar meí) skrá um réttarbætr Magnús konúngs lagabætis. f

þeirri skrá standa fremstar tvær fyrstu greinirnar úr réttarbótaskrá

Hákonar konúngs ,
sem hér er á undan, um sakareyri og um á-

verka (^^Enginn skal annars gjalda" o. s. frv.), eins og þessar

greinir heyri til réttarbóta Magnús konúngs, en þar á móti vantar

þar alla réttarbótaskrá Hákonar konúngs og fyrstu greinina af

réttarbótaskrá Magnús konúngs, eins og hún á afc vera ab réttu lagi

(sbr. Norg. gamle Love II, 174 athgr. 29 og bls. 176 athgr.

13). þessi tilbreytíng eba villa í skinnbókinni hefir ab öbru leyti

enga þýbíng í sjálfu sér, og þessvegna er óþarft ab fara íleirura

orbum um hana,

11. Um rannsóknir. Nákvæmar lagareglur um þab efni

koma fyrir í Grágás í Rannsókna þætti^, en þær reglur, sem eiga

sýnilega skylt vib þab, sem hér er fyrir skipab, koma fyrst fram í

*) sbr. þessi orb i Hákonarsögu; uengi skyldi sá þrífast í landinu, er

taeki annars manns eiginkonu".

^) tvítek. í mbr. ^) veganda, b. v. 69.

*) umbobsmabr, 69.

^) Grágás útg. Vilh. Finsens kap. 230. ÍI, 166, útg. A. M. nefndar-

innar i Vígslóba kap. 118. II, 193.
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Járnsíbu og í Jónsbók*, og er líkt orí)ab þar, eins og í Noregs

lögum'^. En allra næst fer greinin , eptir |)ví sem hún er orí)ub

hér, því sem stendr í Bjarkeyjar rétti hinum nýjara í Noregi,
eba bæjalögum Magnús konúngs, í þjófabálki 8. kap.^.

Eptir ab þessar tvær greinir ,
sem nefndar eru, voru runnar

saman og gjörbar ab einni réttarbót, hafa þær optastnær gengib
undir nafni Hákonar Magnússonar (háleggs) ,

en ekki undir nafni

Hákonar Hákonarsonar
,

sem færi næst hinu rétta, I þeim hand-

ritum, sem vér nú þekkjum , getum vér rakib þetta fram tii þess

hérumbil 1340, eba rúmlega fram á mibja fjórtándu öld
, og eru

öll þessi handrit íslenzk, en eitt íslenzkt handrit þar ab auki, og

þab eitt á mefeal hinna ýngstu , eignar réttarbót |)es8a Hákoni

konúngi Sverrissyni. Vér skulum hér telja upp helztu handritin í

stuttu máli eptir aldri, og getum vér þess þó um lei&, ab réttarbót

þessi finnst í mikki fleiri handritum bæbi á skinni og á pappír,

þó vér ekki teljum þau hér ítarlegar.

þessi handrit hafa skrána svosem réttarbdt Hákonar konúngs

Magnússonar :

1. Nr. 3269 6 í 4to frá hérumbil 1340, skinnbók í konúngs-
ins st(5ru bókhlöðu {Gamle Jcongel. Samling).

2. Nr. 350 í Fol. frá 1363 í safni Arna Magnússonar og af-

skript hennar 138. 4to í sama safni.

3. Nr. 132 í 4to frá hérumbil 1430 í sama safni.

4. Nr. 157 6 í 4to frá hérumbil 1460 sömuleibis.

5. Nr. 135 í 4to frá hérumbil 1480 sömuleibis.

6. Nr. 456 í 12mo frá hérumbil sama tíma, sömuleibis.

7. Nr. 175 c í 4to frá hérumbil sama tíma, sömuleibis.

8. Nr. 128 í 4to frá hérumbil 1490, sömuleibis.

9. Nr. 37 í 8vo frá hérumbil 1490 til 1500, sömuleibis.

10. Nr. 1924 í 4to frá hérumbil 1540 í konúngsins stóru

bókhlöbu (Nye hgl. Samling),
11. Nr. 40 í 8vo frá hérumbil 1560 í safni Arna Magnús-

sonar.

12. Nr. 161 í 4to frá hérumbil 1561— 1565, sömulei&is.

13. Nr. 170« í 4to frá því 1563 og næstu ár eptir ,
sörau-

leibis.

14. Nr. 345 í Fol. frá hérumbil 1570, sömuleibis.

') Járnsí?)a Þjófab. kap. 5 : uGigu hinir at gánga í skyrtiim einum ok

lausgyrííir'' (útg. A. M. bls. 132; NgL. I, 299). — Jónsbók Þjófab.

kap. 6 : uþá. eiga þeir at gánga í ullskyrtum ( ! ) einum ok lausgyrbir inn

(! um)", sbr. Magn. Stephens. Dissert. bls. 79—80.

*) Gulaþíngs lög hin fyrri kap. 255 : ufjá eigu hinir inn at gánga i

skyrtum einum ok lausgyrííir" (NgL. 1, 83) ; Bjarkeyjar réttr eí)a bæja-

lögin hin nýjari, þjófab. kap. 8: uþeir skulu gánga inn lindalausir" o. s.

frv. (NgL. II, 271).

') NgL. II, 271.
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15. Nr, 45 í 8vo. frá hérumbil Í570 sömiilei^is.

16. Nr. 147 í 4to frá hérumbil 1580, sömuleibis.

17. Nr. 55 í 8vo frá hérumbil 1581, sömuleiðis.

18. Nr. 2099 í 4to frá hérumbil 1581
,

í safni Thotts í kon-

úngs bókhlöbu.

19. Nr. 94 í 4to frá hérumbil 1600 í safni Arna Magnússonar.
20. Nr. C 8 í 4to frá 1608 (1548?) í konúngs bókhlöfeunni

í Stokkhólmi.

þetta hib sama handrit hefir á öðrum stab þessa skrá, og

eignar hana þar Hákoni konúngi Sverrissyni.
Vér látum hér prenta skrána einúngis eptir tveim hinum elztu

af handritunum og af Stokkhólms-bókinni
, og merkjum þessar

afskriptir A, B og C.

A.

þetta handrit er
,

eins og fyr var getib ,
skinnbók frá 1340

efea þarumbil í bókhlöí)u konúngs í Kaupmannahöfn , og er þar

merkt Nr. 32696 í áto í hinu forna handritasafni {Gamle

hongelige Samling). Skinnbók þessi er ritub í tveim dúlkum

meb allsnoturri hendi
, og er þar fremst Jónsbók, en vantar þó

upphafib framanaf bréfi Magnús konúngs. Eptir lögbókina ,
sem

tekr yfir 117 blabsíbur, koma réttarbætr, og er fremst réttarbót

Eireks konúngs frá 1294, en fellt úr formálinn og niburlagib

(stabr og dagr). Næst því er greinin um byggíng konúngsjarba,

sem er skipub í bókina meb réttarbót Eiríks konúngs er þegar

var nefnd (§ 50)^. þar eptir fylgja fimm réttarbætr Hákonar

konúngs Magnússonar, og eru sumar af þeim ekki íslenzkar, þó

þær sé hér settar meb íslenzkum. |>á koma þrjár réttarbætr

Magnus konúngs Eiríkssonar, sem era allar til íslands. því næst

er bréf Innocentius páfa hins fjórba til Sigurbar erkibiskups, ritab

í Leonsborg 7. Septbr. 1249
,
sem prentab er hér ábr (bls. 573).

þá er réttarbðt Eiríks konungs Magnússonar ein
,
um sakarábera

o. fl.
, og þar eptir úr réttarbót Hakonar konúngs Magnússonar

(1313) um fjársóknir, en eptir henni fylgir þessi : ^^Engi skal

annars gjalda" o. s. frv.
, og sýnist þar af aubsætt, ab ritarinn

hefir eignab hana þessum konúngi. Hún er einna seinast í skinn-

bókinni, á bls. 131
, og er þar á eptir ekki annab en tvær for-

sagnir um ættleibíng og ættleibíngar lýsíng á alþíngi ;
en nokkru

síbar (um 1430) hefir önnur hönd ritab ((gamla sáttmála'' aptast

*) Lovsaml. for Island I, 22.
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i bókinni á aufea blabsílbu (bls. 132). Eptir því sem rába má af

þessari lýsíng handritsins md sja, aí) sá sem ritab hefir bókina

hefir ekki farib grannt í vahb á því, sem hann hefir tekib í handrit

sitt, og tekib eins norskar réttarbætr sem íslenzkar.

5
'Hcakon konungr zc.

at einghi ska! annars giallda.

Enn þeir sem ai oðrum uinna. en þeim er gera eða raða

uaddræði'^. þeir eru obota menn ok hafa fyrir gert fee ok

friði landi ok Iausu[m] eyri iafn uel oðals iorðum sínum ok

komi alldri siðan.

Jtem"\ Nu ef maðr er stollinn fee sinu þa skal hann

beiða rann soknar ef hann uiii. þann mann sem honum er

mestr grvnr cn at fee hans haíi stolit. enn hinn lati ranzsokn

uppi uera. enn ef hann syniar þa er hann sannr at sok. Enn

sca er rannz saks beiðiz skal hafa með ser tuca h[usf]*asta

menn enn eigi fleiri. þeir skulu ganga i[nn linjda* lausir ok

lata rannsaka sik caðr þeir ganga inn. Hinn skal segia til

iartegna aðr enn hann gangi [inn]. ca þui er stolit er. ok ef

hann hitlir fee sitt. i örk manz. tausku eða byrðu. eða luktum

keraulldum. þa skal hann standa fyrir settar eiði ok nefndar

uitni at eigi kom þar at hans uilia eða uitund. Enn ef hann

hittir utan lais eða loku. ok þo i hans husi. hallði upp seettar

eiði ok fangar uitni. en þessir eiðar falli til fiogvra raarka.

B.

þessi afskript er tekin eptir hinni merkilegu skinnbók frá Bæ
á Raubasandi, og síban frá Skarbi ú Skarbströnd, sem köílu?) hefir

verií) Skarbsbók (Codex Scardensis) ',

hún er nú í safni Arna

Magnussonar Nr. 350 í arkarbroti
, og er henni lýst hér fyr í

safni þessu (bls. 444—446). Sá sem hefir ritab þessa bók, hefir

tekib svo ab kalla hoit og bolt þa& sem hann hefir fundií) af

^) fyrirsögn og upphafsstafr má(5. ^)
= vandræ"fei.

') nær orí)rétt í Bjarkeyjarrétti hinum nýjara {Nyere Bylov)^ þjófa-

bálk. 8, NgL. II, 271.

*) gat á bla?)inu.
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veraldlegum og andlegum lögum, en ekki hugab ab því, hvort þau

væri norsk eba íslenzk
, því ritari þessi hefir ekki verife þar eptir

glöggr ab skarpleika og greind, einsog hann hefir verib prýbilegr

skrifari og kappsamr safnari og aubugr ab skjölum; þab er og

merkilegt vib handrit þetta, ab þab er fornt og ritab 1363. Mebal

réttarbóta þeirra ,
sem fylgja eptir Jónsbók i þessu handriti er

þessi hin sjötta í röbinni
, og eignub Hakoni Magnússyni ,

sem

aubsætt er á því, ab hún er sett hin þribja í röbinni mebal réttar-

bóta hans, sem eru hér alls þrettán ab tölu
, og er hún á 147—

148 bls. í skinnbókinni.

R\ B\ H'. K\'

Hakon með guðs miskunn Noregs konungr* zcetera.

Engi skal annars giallda.

En þeir sem ca oðrum uinna. en þeir eiga saker við. eðr

Raða uandræði. þeir ero obota menn. ok hafa fur gert fe ok

friði landi ois lausum eyri. iafnual oðals iörðum sínum. ok

komi alldri i land aptr siðan.

Ef maðr er stolinn fe sínu þa skal hann beiða Rann-

soknar. ef hann uill. þann mann. sem honum er mestr grunr

ox at fe hans hafi stolit. en hinn skal uppi lata rannsokn.

En ef hann syniar. fa er hann sannr at sojk. En sa er

Rannsaks beiðir skal hafa með ser ij. hussfasta menn. en

æigi fleiri. f>eir skulo ganga inn linda lausir. ok lata rann-

saka sik aðr en þeir ganga inn. ok segia til iarlegna ca þui

sem stolit er. aðr en hann gangi inn. Ok ef hann hittir fe

sitt i örk manz. eðr töskum. j hirðzlum. eðr luktum kerulldum.

þa skal hann standa fur settar eiði. ok nefndar uitni. at æigi

kom þar at hans uilia eða uitand. ef hann er æigi aðr at

þyfsku kendr. En ef hann hittir fe silt utan las eðr loku. ok

þo i hans husi. þá halldi vpp settar eiði. ok se þat fanga

uattar. en þersir eiðar falla til
iiij.

marka.

Datum. zcetera.

^) fyrirsögnin skammstöfub meb raubum stöfum: nRettarbot Hakonar

konungs". Upphafsstafr raubr og dregib í grænt.
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c.

í hinu konúnglega bdkasafni í Stokkhólmi er skinnbðk í litlu

broti, sem er rétt á vife 16 blaba brot. Bók þessi er 240 blöb,

og er ritub í heilum línum en ekki í dálkum
; upphafsstafir og

fyrirsagnir eru meb raubu. Um aldr bókarinnar er nokkuí) óvíst,

því sú skýrsla, sem um þab er ritub seinast í bókinni (bl. 2386),

er óskilmerkileg; þar stendr svo, ritab meb rauí)u letri : ^^var þessi

laugbok bæbi vppbyriufe ca hollte. og suo endut j sama stab þaíí

10. (?) Maij. þab var fimttudagur fyrir heilagrar þrenningar dag

a þui Aare eftter lausnarans fæding M. V. og VIII. Huer sem

eignazt sier eí)a les. vorkynni vontt penna far og lased gleraugna

verck. lese j malit og lagfæri þad misskrifad er, sem jeg veitt

margtt og mikid er. Gud gefi sier til dyrdar. monnum til nyt-

semdar. þeim til godrar samuitsku sem laugunum ca ad styra.

amen". Bæbi ártal og mánabardagr verbr ab vera eitthvaÖ
villt,

því í ártalinu verbr ab skjóta inn hundruibum eba tugum, ef menn

vilja ná ártali
,
sem lætr ab líkindum. I útgáfu norsku laganna

(Norg. gamle Love III, 129) hefir aldr bókarinnar verib settr hér-

umbil 1608 (einsog stæbi M. Yj^- og VIII), en þetta virbist reyndar

vera nokkub seint. þab eitt getum vér sagt meb vissu, ab bókin

er ritub eptir 1542, því hún hefir bréf Kristjáns þribja frá því

ári
, og mætti þessvegna heimfæra hana eins vel eba betur til

1548 (eins og þar stæbi M. V.[c- XL.] og VIIL Um mánabar-

daginn er eitthvab villt, því 10. Mai getr aldrei orbib fimtudagr

fyrir þrenníngar dag {Trinitatis). Árib 1608 ber fimtudaginn fyrir

þrenníngarhátíb {Trinitatis) uppá 29. Mai, og 10. Mai er þá

laugardagr fyrir uppstigníngardag, en vorib 1548 er 10. Mai upp-

stigníngardagr.
— Fremst í bókinni er ritab nafn eiganda, sem

einusinni hefir verib, og heitib Sölvi Oddsson, en ekki vitum vér

nú deili á honum. A sama blabi sést
,

ab Jón Eggertsson frá

Ökrum í Skagafirbi, nafnkendr mabr á sinni tíb
,
sem flýbi til

Svíþjóbar útúr málaþrasi (Arbækr Espólíns) hefir gefib bókina

sænskum manni, sem hét Sparfvenfeldt, 14. Marts 1682, og frá

Sparfvenfeldt hefir hún komizt í bókasafn Svíakonúngs.

þetta er innihald skinnbókarinnar : fremst er Jónsbók, og er

skotib þar inn í Kristindómsrétt nokkru úr ^^hirbmannalögum"

(hirbskrá), og nokkrum öbrum greinum, sem vant er ab fylgi

Kristinrétti. Lögbókin er á bl. i— 194. —
Eptir þab fylgir

safn af réttarbótum, fyrst Magnús konúngs Hákonarsonar, þá Eiríks
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konúngs Magnússonar og síban Hákonar konúngs Magnússonar,

bæbi íslenzkar og norrænar. Hin þribja í röbinni er þessi ,
sem

hér fylgir: ^^Engi skal annars gjalda" o. s. frv. (bl. 201) og

sýnir sú röí)
,

ab réttarbótin er hér eignub Hákoni Magnússyni.

Eptir fjórtán réttarbætr, sem hér eru eignabar honum, fylgir rétt-

arbóta-skrá Hákonar Hákonarsonar
,
sem fyr er sett (bls. 649) og

er eignub hér Hákoni Sverrissyni ;
hana látum vér fylgja hér til

samanbur&ar og er hún á bl. 2116—212 í skinnbókinni. f>á

kemr næst réttarbót Hákonar konúngs Magnússonar ýngra um mál

Pétrs Hálfdanarsonar, sem prentuí) er fremst í réttarbótunum

aptanvib Jónsbók, og er útgefin 10. Juni 1375. þar á eptir

fylgja réttarbætr Magnús konúngs Eiríkssonar og blendíngr annara

réttarbóta
, þartil kemr lánga réttarbót Kristjáns fyrsta. Eptir

hana kemr alþíngis samþykkt um knífaburb, og sí^an aptr flokkr

af réttarbótum
;

er þar ýngst réttarbót Kristjáns þribja um bann

móti verzlun vib utanríkis menn, gefin í Kaupmannahöfn á jóla-

daginn 1542, en seinast allra er bréf Kristjáns prinz (hins ann-

ars), sem skipar ab tikkipanir Hákonar konúngs Magnússonar skuli

vera gildar á íslandi (Möbruvalla réttarbót 1507, stundum köllub

^jKéttarspillir") meb stabfestíng þorvarbar lögmanns Erlendssonar.

Hér er, einsog fyr segir, fyrst prentub réttarbótin, sem er eignub

Hákoni Magnússyni , og síban réttarbótaskráin sem hér er eignub

Hákoni Sverrissyni. Réttarbótin er þannig látandi:

ef vnnid er ca saklausum monnum, 7.^

Hakon med Gudz myskun.

Eíngínn skal annars giallda.

En þeir sem ca audrum vinna. eíí þeir eiga sakir vid.

Eda rcada vandrædi. t>at er obotamcal. ok hafi fyrigiortt fie

og fridi landi og lausum eyre. og Jafnuel odal jordum sijnum.

og komi alldri sijdan j land aptlur.

Ranlsokn].'-*

Ef madnr er stolinn fie sijnu. þca skal hann beidazt

Ransoknar. ef haun vill þann mann er honum er mestur

') Fyrirsögn meb raubu. Upphafsstafrinn grænn, dregib í gult og

rautt. Talan 7 sýnir, ab þetta er sjöunda i röbinni í skinnbókinni ^^bl.

201).

^) meb raubum stöfum utanmáls, skorib utanaf.
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grunur œi. ad fie hans stolid hafi. En hinn skal vpplcnta ran-

sokn. En ef hann syniar. fca er hann sannur ad sauk. En

sca er ransaks beidizt. skal hafa med sier. ij. husfasta menn.

en eigi fieire. þeir skulu ganga inn lindalauser. og lata ran-

saka sig aidur en þeir gangi inn. og seigi til Jarteiknna ca

þui sem stolid er. adur en hann gangi inn. og ef hann hilter

fie sitt. J aurck mannz eda tauskum. J hicklum hirdslum eda

kieroldum. þca skal hann standa fyrir sjöUar eidi og uefndar

vitni. ad eigi kom þad þar ad hans viiia. eda vilund. ef hann

er eigi cadur ad þyfsku kiendur. En ef hiUer fic silt fyrir

vtan lcas eda loku. og þo J hans huse. þai haldi vppi sioUar

eidi. og sie þad fanga vottar. Eti þesse eidur fcllur til iiij

marcka.

En réttarbótaskráin er þannig ritub í þessari skinnbók:

Riettar bot flakonar kongs sonar Suerris kongs.

vm linun oi sakgialldi og annad. 19. cap.^

þessar riettarbætur gaf llakon kongur son Sueris kongs
aullum Noregs monnum. þeim er J riettum skilum eru. og
sannre hlydni. og þegnskylldu. og eptter loiler eru. vidrieltaii

INoregs kong. og hans rijki og roiduneyU styrckia nied hollre

þionustu Jnnan landz og vtan. ad oskaddre J aullu kongdoms-
ins sæmd og riettum malefnum. þeirra laugiegra konga er

eptter hann koma.

J fyrstu ad vpphafi. þar sem cadur gieck J sakeyrir xl.

marcka mcal vj alner vadmals J eyrir þann huern. ad ospilltre

seklinnc. þax fellde hann þoi sektl til þridiungs. Suo ad þa

skyldi þar vppi viij aurttugar. og xiij merckur slijktt scm fiell

ca kongs stedia. t>ar sem adur voru XV. merckur. felldur vj

alna aura. þar skulu vera ,v. merckur. Suo fieliucadur til þrid-

iungs sekttir.

þca adra. ad eingin skal annars giallda. En þeir ax audr-

um vinna edur giora. edur raida vandrædi. þeir eru obota

menn. og fyri giortt fie og fridi landi og lausum eyre Jafnuel

odals Jordum. og komi alldre J land apttur.

þai hina .iij. þeir menn er hauggua haund eda fot af

^) Fyrirsögn me<5 rautu letri. upphafsstafr lifrau^r og dregi^ í hárautt.

Dipl. Isl. I. B. 4:^



658 EÉTTAliBÓT UM AVERKA OG RANNSÓKNIR. 1263.

manne. nema þeir lcati refsa til landhreinsunar edur þad

verdi J vopna vidskipttum. þcn fare epttor kongs skipan.

fjcn hina fiordu. ad þeir menn sem hiaupa burtt med eig-

inn konurmanna. Edur fie þiofstolnu. suo myckiu sem J lögum
er mællt. þca eru þeir obola menn.

{>a bina fimttu. Ad þo allt sem vegandi ætte J landi og

lausum eyrer fielie cadur vnder kong. vtan Jarder. þca skal

kongur nu eigi meira þegngiiidi lcata taka en viij aurtuga og

xiij merckur af fie eda eignum. nema hann veigi skiemdar

vijg eda giore nijdings verck. Og ef eign er J þegngilldi greidd.

þa skuiu arfar leysa innan x vetra ef þad er þeirra odal.

þa hina vj. Ad hann tok af. ad nockur kongs madur leggi

almennilega tolla edur veislur cti frostaþings menn. Bydur
nockur kongs vmbods manne til veislu edur giorer honum adra

kurteise.- rcadi sialfur fyrir sijnu.

155. [1263 og fyr].

Skrá úr lögum Hákonar konúngs Hákonarsonar, um leigufé

og um vitafé.

þessi skrá íinnst í íslenzkum lagasöfnum í ymsum mynd-
um, þar sem hún kemr fyrst fyrir , eptir því sem vér höfum

fundib, sem er í tveim skinnbókum frá hérumbil 1490 í safni

Árna Magnússonar Nr. 128 í 4to og Nr. 37 í 8vo, er hún meí)

Jónsbók og hefir gr'einirnar um vitafé séríiagi ,
en í öbru lagi

greinirnar um þokkabót og öfundarbót. — I nokkrum öbrum
handritum gengr hún meí) réttarbótum Eiríks konúngs Magnús-
sonar, og svo er til dæmis ab taka í skinnbók frá sextándu öld

í safni Árna Nr. 345 í arkarbroti, bls. 165— 166, ab þar er rétt-

arbót um framfærslu skyldu vií) foreldra og börn o. s. frv., og

þar aptanvib er hnýtt þessari skrá, sem hér fylgir, öldúngis eins

og hún væri aptari partr afhinni sömu réttarbót Eiríks konúngs ;

en í nýju pappírshandriti í safni Arna, Nr. 215 B. í 4to., bls.

1, sem er ritab 1683, er skrá þessi köllub jjRéttarbót Eiríks

konúngs".
— Bréfabókin Nr. 238 í 4to í safni Arna

, sem er

merkileg bók og ein meb elztu pappírshandritum (hérumbil frá

1579) hefir greinirnar um vitafé, og kallar þær R. B. H. K. (^
Réttarbót Hákonar konúngs), sem líklega á ab vera Hákon

Magnússon (háleggr), en ekki Hákon Hákonarson.

Eigi ab síbr heimfærum vér hér skrá þessa heldr til Há-
konar konúugs Hákonarsonar heldr en til Eiríks eba Hákonar

háleggs, vegna þess aÖ skráin, eptir því sem hún er orbub, hefir
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einna helzt rót sína í hinum eldri lögum , þó hin ýngri sýnist
a& eiga nokkurn þátt í henni.

f)au lagaorí) ,
sem hér koma fyrir , öfundarbðt, þokkabót,

vitafé
,

virbast vera komin inn úr norsku lögunum í fyrstu, þó

þau hafi sí?)an orbib mjög tíbkanleg á Islandi. Öfundarbót
er talin sex aurar silfrs, eins og hér, í hinni norsku landslaga-
bók Magniís konúngs lagabætis VII, 17 (Norg. gl. Love II, 115),

og í Jónsbók er talab um jjétt e?)r öfundarbót" í þjófabálki

(16. kap.) og í Farmannalögum segir: jj)at er allt fuUréttis

skabi
,

er menn meta til hálfrar merkr, en ef minni er, þá er

öfundarbót" (Jónsb. Farmannal. 25. kap.).
— Um þokkabót

stendr í hinum eldra Bjarkeyjarrétti : ^jhálf mÖrk. þat er þokka-
bót hin mesta. eyrir hin minnsta" (31. kap. ; NgL. l, 310). —
Um vitafé er til tekib í hinum eldri Frostaþíngslögum,

Gulaþíngslögum og Bjarkeyjarrétti. I Frostaþíngslögum X,
19—24 (NgL. I, 221—222) er svo ákvebií) : ^^þat er vitafé, er

fest er fyrir váttum. — þat er annat vitafé, er mabr játar

fyrir váttum. — þat er it þribja vitafé, er menn festast höndum

saman, og sé sex menn af hvarstveggja hendi. — AUt þat, er

dómr dæmir manni, þat er vitafé", o. s. frv., og sama er hér-

umbil orbrétt í hinum eldra Bjarkeyjarrétti (NgL. I, 332). En
í Gulaþíngslögum fornu stendr svo (49. kap., NgL. i, 26) : ^^Sá skal

lán ábyrgjast, er þiggr, ok koma heilu heim, en ef hann viU

eigi, þá skal sækja sem vitafé; en þat er allt vitafé er vottar

vitu", og þar við bæta landslög Magnús konúngs (í Kaupabálki
19. kap.

— NgL. II, 161): ^^ok allt þat er dómr dæmir manni,
svá og ef lögmabr segir fé á hendr manni meb löglegum laga-
úrskurbi at gjalda öbrum manni"« Eptir Gulaþíngslögum hinum
eldri tekr Járnsíba þenna stab orbrétt (Kaupab. 16.

kap.j,
en

hefir ekki vibauka þann, sem í nýjari lögunum stendr. I Jóns-

bók er víba nefnt vitafé, og farib um h'kum orbum sem í hinum
norsku lögum (t, d. Jónsb. Kaupab. 2L kap, ; Landsleigub. 5. 13.

15. 23. og 47. kap.), og í útskýríng sinni yfir 21. kap. í Kaupa-
bálki hefir Björn á Skarbsá safnab því sem bókin hefir um vitafé

(A. Magn. Nr. 215 A. í 4to,, bls. 184— 185) meb þessum orbum:

jþessar sóknir skulu sækjast eptir fjársóknum sem vitafé:

í fyrstu ef maðr vill sækja landskuld af landsdrottni ef

ei er haldið við hann um jarðar byggíng, sæki sem vitafé.*

Ef ei kemr aptr hey eðr korn innan hálfs mánaðar, sæki

sem vilafé.-

Ef maðr verðr sekr um fénaðar ábyrgð.
^

^) Jónsb. Landslb. 5. kap. ^) Jónsb. Landslb. 15. kap.

') Jónsbók Landslb. 23. kap.

42*
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Ef treðst iindir í görðum eður vindugum. sæki sem

vitafé.
^

t>að sem ómarkað kom í hans land. þá vitni eru lil borin

að lögum. sæki sem vitafé."

^t>að er vitafé sem játað er fyrir vottum. og játa að halda

það sem þeir dæma. er þeir nefna til. eður þeirra iöglegur

reltari nefnir dóm yfir.

það er og vitafé er xij menn dff.ma einn mann sem þrjót

ef hann vill ei undir liggia iöglega tii krafðr.

Ef maðr rýfr nefndan dóm lögsamdan. það er og vitafé.

það er enn vitafé : úrskurðað fé

dæmt fé

lánsfé

veðfé og allt það fé sem vottar vita.

það er og vilafé ef maðr ryfr lögmanns úrskurð.

þetta fé skal allt með heimstefnu sækja.

Slíráin ev prentiib hér eptir skinnbókinni í bókasafni Svía-

konángs í Stokkhóhni C 8., bl. 235, og er þessari bók ábr lýst
í

hinu undanfaranda (bls. 655— 656):

Sca s[em drepur lei]gu ffie].**

Ef madur drepur leigufie og leynir. þa er hann þiofur. ef

sca gefur þiof sauk oa sem ca.

Sex aurar aufundar bot. En
ij. aurar þockabot.

huersu [ ]sie v[ita fiej.''

1. þad er vita fie adJcatad er fyrir vottum. edurhandfest

fyrir votlum.

2.^ J>ad er vita fie. er menn taka haundum samaíí. og

leggia vnder dom fyrir vottum. ad hallda þad er þeir dæma.

^) Jónsb. Landslb. 23. kap. '^) Jónsb. Landslb. 47.

') Þetta sem eptir kemr er hi?) næsta teki(& úr skránni sem hér fylgir

eptir, en ekki úr Jónsbók, þó nokkuí) líkt standi í Jónsb. Kaupab. 21. kap.

*) FyrirsÖgn meí) rauibu letri utanmáls í tveim línum. Upphafsstafur

rau?5ur. Skorií) utan af rönd blabsins.

'') Fyrirsögn me^ rauí)u letri í tveim línum utanmáls. þar er og skorií*

af ytri rönd blabsins.

") talan me^ raubu lctri utanmáls.
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hiiort sem þeir nefna menn til. edur þeirra lauglegur domare

nefner dom jíir.

3.^ J>ad er vila fie ef xij menn dæma einn mann sem

þriot. ef liann viil eigi vnder laug leggia. sig lauglega til

krafdiir. þai skal med iieimslefnu sækia.

4.'^ þad er vita fie. ef madur ryfur^ laugsamdan dom.

þad er vita fie. vrskurdat fie.

dœmtt fie.

Icans fie.

og þad fie sem vottar vita.

þad er vita fie ef [madur] iiyfur laugmannz vrskurd.

156. [1264]. á alþingi.

ClAMLi sÁTTMÁLi af hendi íslendínga við Magnús konúng

Hákonarsou, um skattgjald og um landsréttindi ísiands.

Um þessa síbustu endurnýjun sáttmálans frá 1262 er svo sagt í

hinum forna Konúngs-annúl, sem er ritabr afsamtíba manni :

(1264). ^jA þessvsvmrisvarM OrmrOrmssonNoregskonvngvm skatt

a alþingi firir Sibvmenn, ok þa hofbv allir formeim a Islandi sam-

þyct vm skatt vib Noregs konvnga". Vér höfum þvi' samtíba vitnis-

burb um, ab a alþíngi 1264 hati verib seinasti samníngr um skatt-

gjald til Noregs konúngs vib þá Hákon konúng og Magnús son

hans, meb þeim skilyrbum um landsréttindi íslands
,
sem þeir

gengust undir ab halda.

Hér hefir ábr verib skýrt frá því nákvæmlega (Nr. 152, bls.

602— 619), hvernig hinn fyrsti sáttmáli um skattgjaldib varö til um
sumarib 1262, fyrst ci alþíngi af hendi Norblendínga og Sunn-

lendínga, og síban á þverárþíngi af hendi Vestfirbínga. Meb

þessum samníngi voru allir höfbíngjar gengnir á konúngs vald,

frá J)jórsá ab sunnan til Lánganess ab austan, þab var allr Norb-

lendínga fjórbúngr og Vestfirbínga fjórbúngr, og þab af Sunn-

lendínga fjórbi'ingi, sem var fyrir vestan þjórsá; allr þessi hluti

lands var undir yfirrábum þeirra Gizurar jarls og Rafns Odds-

sonar.

Eptir ab Hallvarbr gullskór, sendibobi Hákonar konúngs,
hafbi afrekab þetta ,

fór hann utan um haustib 1262. f>á er

^-'^) tölurnar meb raubu letri utanmáls.

^) ofanmáls á bls. 235 ^ og 236 stendur meb raubu letri : Riettar Bœtur.
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ekki getib um ferbir hans fyr en um haustib 1264, ab sagt er

hann haíi komi?) utan af íslandi. það er því harMa h'klegt,

ab hann hafi verib á íslandi bæbi sumrin 1263 og 1264, og

jafnvel vetrinn þar á miUi*, þó ekki hafi farib sögur af honum,
eba af vibskiptum hans vib landsmenn. Sumarib 1263 á al-

þíngi gengu Oddaverjar ab sáttmálanum um skattgjaldib, og er

þab sýnt hér ábr (Nr. 153, bls. 625— 634) hverjar breytíngar

þá hafi orbib á skilmálunum. Nú voru þá takmörk sáttmálans

flutt lengra austr, liklega ab Jökulsá á Sólheimasandi, svo ab nú

var bætt vib Rángár þíngi, en j)á voru eptir Skaptafells þíng og
Múla þíng. þar voru þeir tveir höfbíngjar: Ormr Ormsson á

Svínafelli, af ætt Freygybh'nga', og þorvarbr þórarinsson frændi

hans; mun hann um þetta mund hafa buib á Hofi í Vopnafirbi.

Sumarib 1263 munu Austfirbíngar ekki hafa verib á alþíngi,

og þab er aubsætt, ab þeir hafa verib harbla tregir til ab gánga
undir skattgjöld til konúngs; varb þessvegna ekkert af því í

þetta sinn. En þá um sumarib kom út Brandr biskup Jdnsson

til Hóla, hálfbróbir föbur þorvarbar þórarinssonar ;
bann hafbi

ábr verib ábóti í Veri (þykkvabæ í Aiptaveri) , og fylgt jafnan

konúngs málum. Hann bobabi þá til sín ab Hólum þorvarb
frænda sinn, og hittust þeir um allra heilagra messu skeib, töl-

ubust þeir þá vib
, og kom biskup því svo fyrir meb fortölum

sínum, ab þorvarbr lofabi honum ab hann skyldi fara utan um
sumarib eptir, og á fund konúngs, til þess ab semja vib hann,

og til þess ab tryggja betr loforb þetta tók biskup eib af þor-
varbi. Vér getum hugsab oss, ab Brandr biskup hafi samib svo

í Noregi vib konúngana ,
ab þorvarbi skyldi verba gefnar upp

gakir allar, ef hann gengi til handa ; en hann átti miklar sakir

óbættar, síban hann var forgaungumabr ab drápi þorgils skarba

(1258), hirbmanns Hákonar konúngs og hans hins öruggasta þjóns,^

og mundi fyrir laungu hafa verib drepinn ,
ef Hákon konúngr

hefbi náb til hans.

þetta sama haust fór Hákon konúngr herferb sína vestr um

haf, til Orkneyja, og andabist í þeirri för á jólaföstunni 1263, sem
ábr er sagt. A þessum vetri andabist einnig Brandr biskup á

Hólum, og stýrbi þá Arni prestr þorláksson biskupsdæminu, sá er

síban varb biskup í Skálholti og kaliabr Staba-Arni fyrir deilur

þær, sem hann átti vib bændr til þess ab ná öllum kirkna fjám
undan |)eirra hönduni og undir hib andiega vald, sitt og klerk-

anna. Um sumarib eptir (1261) var Ormr Ormsson á alþíngi,

höfbíngi Síbumanna eba Skaptfelh'nga; hann var þá 23 ára gamall

(fæddur 1241); gekk hann þáabsáttmála þeim, sem saminn hafbi

verib og samþykktr af Oddaverjum hib fyrra sumarib, og sór eib

ab skattgjaldinu, einsog sagt er hér í upphafi eptir Konúngs-

•) sbr. bls. 626.

') ætt Orms cr talin hér ab framan á bls. 533— 534.

3) sjá bls. 611. 614.
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annál. Ekki er þess getib ,
at þorvarbr þórarinsson hafi verib

þetta sumar á alþíngi, og er þá annabhvort
,

ab Ormr Orms-
son hefir samib um skattgjaldib af hendi hans og alira Aust-

firbínga, eba ab loforb þorvarbar til Brands biskups haustib fyrir

hefir þótt nægileg skuldbindíng af hans hendi þar til hann

fyndi konúng. En hitt er líklegast, ab þorvarbr hafi verib á al-

þíngi þetta sumar
, og gengib þá ab sáítmálanum vib Noregs

konúng fyrir sína hönd og Austfirbínga, ásamt Ormi
, og má

færa því til sönnunar, ab hann fór þá til Noregs um sumarib

meb Hallvarbi gullskó. Frá þessu segir Sturla þórbarson í sögu

Magnús konúngs lagabætis (Fornm. s. X, 156— 1Ó7) á })essa

leib: ^jMagnús konúngr sat í Björgyn um sumarit (1264). þetta
sumar kom af íslandi Hallvarbr guUskór; hann sagbi þau tíbindi,
at aUir íslendíngar höfbu þá vikizt undir hlýbni vib Magnús
konúng, ok þá var spurt andlát Hákonar konungs á Íslandi, er

hann fór utan. þar var þá meb honum þorvarbr þórarinsson,
ok gekk hann á vald Magnús konúngs, ok gaf allt sitt ríki í

hans vald, fyrir þá hluti er hann hafbi brotib vib konúngdóminn
í aftöku f)orgils skarba ok Bergs,' hirbmanna Hákonar konúngs.
Hafa síöan Islendíngar aldrigi í móti mælt ab hlýba bobi og
banni Magnús konúngs ; gengu þeir ok meb meiri blíbu undir

hann, en Hákon kondng föbur hans".

Um vorib 1265 fór þorvarbr þórarinsson aptr út til ís-

lands og mun þá hafa haft sín fornu goborb í lén af konúngi ;

var hann síban um kyrt nokkur ár, þar til þeir fóru bábir utan

frændr, hann og Ormr Ormsson, um haustib 1268. Voru þeir
í Noregi tvo vetr, en um vorib 1270 gjörbist Ormr handgeng-
inn mabr konúngs og Rafn Oddsson , sem hafbi farib utan um
haustib ábr og verib í Noregi um vetrinn. þá um leib var þeim
Rafni og Ormi fengib allt ísland til forrába, eptir ab Gizur jarl var

daubr (f 12. Janúar 1268), og fór Rafn út um vorib, en Ormr
varb eptir og var í Noregi þab sumar, en um haustib (26. Sept-

embr.) drukknabi hann meb skipshöfn sinni í Herbluveri vib

Hörbaland, og segja sumir hann hafi |)á verib á ferb til íslands
;

hann vantabi þá einn vetr á þrítugan. þorvarbr þórarinsson var

um þetta mund í Noregi, og mun hafa verib meb Sturlu þórb-

arsyni ab búa til Járnsíbu, voru þeir sendir meb hana út til ís-

lands 1271. pi var þorvarbr á íslandi þab sumar og vetrinn

eptir, en um sumarib 1272 fóru þeir utan allir: Arni biskup

jþorláksson, Rafn Oddsson og f>orvarbr. þeir voru þá einir eptir
afhinumfornu fríveldishöfbíngjum : Rafn og þorvarbr og Sturla

þórbarson, en hann hafbi þá lögmannsdæmi a hendi og hafbi gefib

sig frá landstjórnar-umsvifum, og mun hafa sýslab mest um rit-

^) Bergr Amundason, félagi Þorgils skarba, var drepinn ásamt honum

á Hrafnagili 21. Januar 1258 (Sturl. 9, 51— 52: III, 280—284). þeir

^orgils og Bergr urðu bábir hirbmenn Hákonar konúngs 1245 um vorib

(SturL 8, 4: III, 131).
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störf sín um þessar rmindir. Magnús konúngr tók ))ví þab ráb

um vorib eptir (1273), ab hann ^Jét þorvarb og Rafn sverja

hvorn öbrum trúnabareiba og félagskap í Björgyn, ab hjáveranda
Jóni erkibiskupi og mörgum öbrum mætum mönnum, og fékk

þeim allt ísland til stjórnar undir hans valdi."^ — Af þessu má
rába, ab frá því Gizur jarl andabist hefir ekki verib settr jarl á

Islandi um þessi ár. þeir Rafn og J:>orvarbr fóru út til Islands

samsumars, og kom þorvarbr út í Austfjörbum ; var hann þar

þá um kyrt nokkur ár, þar til um sumarib 1276, ab hann tók

sýski ^jfyrir
sunnan heibar'', og sat fyrst í Oddaog síban áKeldum'*

á Ráiigárvölhim, sýnist svo, sem hann hafi þá haft Arnes þíng og

Rángár |)íng til yfirsóknar, og líklega Mú!a þíng ab auki, en hann sett-

ist ab á höfubbóhim Oddaverja, sem ebliiegt var, því Solveig
kona hans var dóttir Hálfdanar Sæmundarsonar á Keldum og
Steinvarar Sighvatsdóttur Sturlusonar ^; af |)essu má einnig rába

þab, ab þeir Rafn hafi skipt svo hérubum meb sér, ab þorvarbr
hafi haft Sunnlendínga fjórbúng og Austfirbínga, en Rafn Vest-

firbínga fjórbúng og Norblendínga. En þorvarbr hafbi ekki lengi
haft ríki fyrir sunnan, ábr en honum lenti saman vib Arna biskup ;

þótti honum biskup og Rafn hafa borib sig ofrhba á alþíngi

þá um sumarib (1276),* og ritabi konúngi, ab ríki Arna biskups
væri svo mikib á landinu

,
ab konúngs menn hefbi eigi í fullu

tré. Biskup ritabi aptr af sinni hendi konúngi árib eptir (1277),

og sagbi ^^Rafn Oddsson bezt tilfaUinn af íslenzkum
' mönnum

til ab rába einn fyrir öhu landi", en hann rébi til, alþýÖu vegna,
ab hafa valdsmenn heldr fleiri

, og kvab j)ab mundu kostnabar-

minna; en sjálfr kvabst hann koma vel skapi vib nær alla hand-

gengna menn, nema þorvarb, og þó engi sakferli væri þeirra í

millum væri sér þess von af honum einum, ab hann mundi af-

flytja sig vib konúng, en hann bab konúng eigi trúa sögum hans

fyr en prófabar væri.^

þetta sumar (1277) fóru þeir utan Rafn og þorvarbr og
Sturla lögmabr þórbarson, á einu skipi allir; þeir brutu skip sitt

vib Færeyjar og voru þar um vetrinn
,
en komu um vorib til

Noregs*'; fór |)á Siurla lögmabr jafnskjótt til íslands aptr, en

þeir Rafn og þorvarbr voru eptir í Noregi og sálu þar þab ár,

en vorib eptir (1279) fóru þeir bábir út tii íslands og var

Rafn gjör merkismabr konúngs og herrabr. Um þorvarb er

þess ekki getib, ab hann hafi fengib nafnbót í þetta sinn
'^,

en

þ(5 virbist líklegt ab svo hafi verib, því þegar hann fór utan aptr

1281, er hann í annálum kallabr herra, mun hann því hafa

^) Hóla Annálar 1273. '^) Ároa bisk. s. kap. 18-

') Sturl 7, 51: III, 105; sbr. bls. 627. ") Árna bisií. s. kap. 19.

*; Arna bisk. s. kap. 20.

") Árna bisk. s. kap. 20; sbr. Annal. 1277.

") Þab sem segir í Árbókum Espólíns (I, 6 sbr. Saml. til Norg. Hist.

1, 194), ab þorvarbr og Lobinn af Bakka hafi verib settir lögmenn á ís-



1264. GAMLI 8ÁTTMÁLI VID NOREGS KONÚNG. 665

haldib sýslu eins og ábr
,

en hitt vir&ist líklegt, ab Rafn hafi

verib settr einn yfir
allt land [)á um leic) (1279), og haldib því

valdi síban um hríí). pnh ráðum vér aí' |)ví, ab Kafn er einn

fyrir svörum á alj)íngi 1281, þegar umræban var um lögtekníng

nýrrar lögbókar (Jónsbókar),
en þorvarbar er hvergi vib getib,

nema aí) hann fór utan J)etta sumar. Sama er ab segja í j)ræt-

unni vib Árna biskup um stabamál 1284 á alþíngi ,
ab þar er

Rafn Oddsson einn til svara af hendi leikmanna, og fleiri rök

má enn telja til hins sama. Svo er til dæmis ab taka, ab um
vorib 1285 skipar Rafn sýski í Arnes þíngi (Arna bisk. s. kap 51)

og árib eptir (1286), þegar bréfEiríks konúngs komu til Islandsum

útbob til Noregs, og Aubunn hestakorn var gjör jarl yfiríslandi^,

þá var Rafn enn einn til svara, og er þess getib, ab hann tók

j)essu máh fálega og átti mestan þátt í ab þab eyddist, hversu

sem Arni biskup mælti fram meb því, til ab þóknast konúngs

vilja og leiba hann yfir á sitt mál, en þorvar^ar er hvergi vib

getib, ab hann hefbi afskipti um þessi mál. Frá því 1281 hafbi

hanu ekki heldr Arnes þíng til umrába, heldr hafbi þar

sýslu Asgrímr þorsteinsson og Eyjólfr son hans
, en svo er ab

sjá, sem þorvarbr hafi þó búib um þetta skeib ávallt fyrir sunnan,

og 1289 um haustib er |)ess getib, ab hann bjó í Arnarbæli (í

Ölfusi). Um þær mundir sýnist hafa verib komin á gób vinátta

milH hans og Arna biskups^. Vetrinn 1287—1288 cr þess enn

getib, ab þorvarbr væri utan, og kæmi út um vorib, en ekki er

þess getib, ab hann hefbi þá nein völd á hendi. Eptir ab Rafn

landi 1278, og komib út meb lögsögn 1279, er rángt ,
eins og sýnt er i

Safni til sögu Islands II, 4 athgr.

') Um jarlsdæmi á Islandi hefir veri^ töluvert)r vafi, munu flestir hafa

verib á því máli lengi, ab þar hafi enginn jail veiib nema Gizur

Þorvaldsson. Þab viribist þó vera efalaust, sem beztu annálar segja, ab

Aubunn Hugleiksson (hestakorn) hafi fengib jarlsnafn yfir Islandi

1286, og líklega haldib því nafoi meban Eiríkr Magnússon var konúngr, eba

tiI1299, þegar Aubunn féll í stórmælisínog var fángabr.
— I sögu Arnabisk-

ups (12- kap.) og í máldaga Aulunnar biskups á Sjáfarborg er enn nefndr

Kolbeinn jarl^ þaib getr varla annar verib enKoIbeinn Bjarnason Aub-

kýlíngr, sonr Bjarna bónda á Aubkúlustö"bum , er var einn af þeim, sem

sóru skatt Noregskonúngi 1262 (bls. 617). þess er getib í annálum, ab

Kolbeinn kom út til Islands 1301 og var þá herrabr, en hana var drepinn

1309. Sá sem vó hann hét Karlamagnús Magnússon Andréssonar, án efa

af Oddaverja ætt og sonr Magnús Agnars Andréssonar (bls. 627), en án

seinna hefndi Þórbr Kolbeinsson fðbur síns og drap Karlamagnús. Eptir

Kolbein er enginn jarl nefndr, því 1308 var sú nafnbót af tekin (NgL. Ilí, 74).

En hvort Kolbeinn hafi verib jarl öll þessi ár, frá því 1301 ab hann kom

út og til daubadags 1309, þarum vantar allar skýrslur.

*) Árna bisk. s. kap» 72.
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Oddsson var fallinn frá (f 22. Novembr. 1289) er þess getib,

ab þá um vorib eptir (1290) voru Erlendi sterka
,

fö()ur Hauks

lögmanns, veittir Vestfirbir, og 1293 var Norblendínga fjórbúngr
veittr Pétri Gutileikssyni af Eií)i í Norbíirbi ^ þar af má rába,
aí) um nokkra hríb hafi nú Islandi verib skipt nií)r í sýslur, eba

lén, en enginn forstjóri settr yfir allt land, á sama hátt einsog
Rafn Oddsson sýnist hafa verib. Hafi Aubunn Hiigleiksson haft

jarlsdæmi yfir Islandi á hendi um þessar mundir, þá er þetta

mjög skiljanlegt, og eins hitt, ab farib var ab veita Norbmönn-
um sýslur á íslandi, eptir ab Rafn Oddsson var fallinn frá. þar
sem annálar segja 1293, ab leikmenn hafi tekib þab ár nokkrar

kirkjueignir á íslandi, ab rábi eba eptir skipan þorvarbar þórar-
inssonar, þá bendir þetta til

,
ab hann hafi fengib völd meiri

eptir dauba Rafns Oddssonar, en hver þau hafi verib vitum vér

nú ekki, vegna þess ab síbari hluti Arna biskups sögu er tap-

abr, sem mun hafa ab líkindum skýrt frá þessu. þorvarbr var

þá og orbinn gamall mabr, en þd hraustr, og var nú einn eptir

lifandi af hinum fyrri höfbíngjum. þess er getib, ab hann færi

enn einusinni utan um sumarib 1 295
,

en hann kom ekki aptr
úr þeirri ferb og andabist í Noregi árib eptir. Herra þorvarbr

J)órarinsson átti tvö börn
,

svo getib sé, Odd og Solveigu'^;
Oddr var heitinn eptir bróbur hans

,
sem drepinn var í Geld-

íngaholti 1255'*, en Solveig eptir Solveigu Sæmundardóttur frá

Odda, sem átti Sturla Sighvatsson. Oddr þorvarbsson kemr vib

bréf, sem gjört var í Noregi um vorib 1300, hann var þá kom-
inn til metorba og var herrabr

,
en hann lifbi skamma stund

eptirföbursinnoghefir ekki orbib gamall mabr, Hann kom út til Is-

landsfráNoregiþáumsumarib, enhannandabist 1. Marts vetrinn ept-
ir.'* Jón Espólín nefnir í Arbókum sínum annan son þorvarbarþór-

arinssonar, sem hafi heitib þórarinn og verib einnig herrabr, er þab
svo til komib, ab í hinni fornu íslenzku ártíbaskrá stendr vib

30. Decbr. : ^^þórarinn þ. s." (Finn. Joh. Hist. Eccl. I. 598 sbr.

Langeb. Scrr. Rerr. Dann. II, 502 o. s. frv.), og hafa út-

gefendrnir sagt, ab þetta gæti átt ab þýba þórarinn J)(orvarbar)-

son
,

bróbur Odds og son J>orvarbar þórarinssonar ;
en af því

þessa þórarins er ekki getib þar sem nefnd eru syskin hans

(Árna bisk. saga kap. 26) og hvergi annars
, þá er þetta mjög

hæpin getgáta, því þórarinn var ekki sjaldgæjft nafn
, og gæti

eins vel verib t. d. þórarinn þorkelsson af Seldæla ætt (Sturl.

I, 52), fabir Tómasar prests í Selárdal, sem er kallabr ^^góbr

mabr og göfugr" og átti HöIIu, dóttur þórbar Sturlusonar (1243.
Sturl. 7, 12: III, 27). þab sýnist vera efalaust, ab þau börn

þorvarbar, sem nafngreind eru, sé börn hans og Solveigar

1) P. A. Munch. Det norske Folks Historie. IV. 2, 297.

«) Árna bisk. s. kap. 26.

») Sturl. 9, 20: 111, 217—221.

-*; Necrologium Islandicum aptast í Finn. Joh. Hist. Eccl. Isi. 1, 595.
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Hálfdanardóttur. Arngrímr prestr hinn lærbi segir svo frá
',

ab

Magnús konúngr bafi gipt honum Ragnhildi (Rangniild er hun

köllub hjá Arngrími, Nort/menn kalla hana Ragndid ^, þ. e. Ragn-
heibi eba Randíbi) ekkju Brynjólfs Jónssonar á Hvoli í Sogni,
lends manns í Noregi, og sýnist sem Arngrínjr heimfæri þetta til

ársins 1279"'^. Ef aí) þetta væri rétt, þá er líklegt áb Solveig
kona J)orvarbar hafi andazt ábr en hann f(5r utan 1277, og

Brynjólfr á Hvoli meban hann var utan (1278), og hafi hann

svo átt ekkjuna 1279, ábr hann fór út til Islands, en um börn

þeirra er hvergi getiö.

þau kennimerki, sem hér eru sett til abgreiníngar á sátt-

málunum frá 1262, 1263 og 1264, eru í stuttu máli talin ábr

(bls. 628 og 634) , og eru reyndar augljós í sjálfum sér. Sú

skrá, sem hér er árfærí) til 1262, iýsir því sjálf, at hún getur
ekki verib önnur en sú

,
sem Norblendíngar og Sunnlendíngar

samþykktu á alþíngi 1262, og Vestfirbíngar gengu þar eptir
ab á þverár þíngi skömmu síbar; þetta sannar einnig eibrinUj
sem fylgir þessari skrá, og hvergi getur átt vib nema vib hana
eina. J)á eru sáttmála-skrárnar frá 1263 og 1264; um þær
mætti segja, ab þær sé hvortveggja eins, og verbi því ekki ab-

greindar, en þar eru þó Ijós abgreiníngarmerki þegar rétt er ab

gáb, því í sáttmálanum sjálfum eru miklar breytíngar komnar á

1263, hjá því sem var í hinum frá árinu á undan, og ber þessu

öldúngis saman vib sögurnar um
, hvernig sáttmálinn er orbinn

til; þetta styrkist enn fremur vib eibinn, sem sáttmálanum fylgir,

því hann getr einúngis átt vib sáttmála þann, sem saminn var og
samþykktr á alþíngi 1263, meb því hann gildir bæbi Hákon

konúng og Magnús konúng son hans. Sturla f)órbarson segir
meb Ijósum orbum

,
ab andlát Hákonar konúngs hafi verib frétt

til Islands um sumarib 1264, ábr en Hallvarbr gullskór fór utan,

og þareb hann bætir því vib, ab menn hafi gengib fúslegar á

hönd Magnúsi konúngi en Hákoni konúngi föbur hans, þá virb-

ist mega rába þar af meb líkindum, ab fregnin um lát Hákonar

konúngs hafi verib komin til íslands ábr en alþíngi væri slitib,

eba sáttmálinn samþykktr; en af þessu leibir aptr, ab eibr sá, sem

fylgir sáttmálanum frá 1263, til beggja konúnganna, getr ekki

átt vib sáttmálann eins og hann var svarinn 1264, svo ab þar
sem sá eibr fylgir hlýtr sáttmálinn ab vera frá 1263, því frá

') Supplementum historiæ Norvegicæ, sent Krag sagnaritara konúngs
1597 (afskr. í handritum Bartholins xxv, bls. 217).

2) Saml. íil det norske Folks Sprog og Historie II, 194 athgr. 3.

') Þannig gjörir og Espólín ( Arb. I, 6) en jpab er svo ab sjá sem hann hafi haldiib

abBrynjólfr Jónssonhafi veribíslendíngr. BrynjólfráHvoIivareinnmetalhelztu
trúnabarmanna Hákonar konúngs Hákonarsonarog fylgdi honum vestr um haf

og var vibstaddr andlát hans. Þaberóvíst hvenærBrynjóIfr andabist, en hann

var á lífi 1277 (P. A. Munch. Det Norske Folks Hist. IV. T, 477).
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1262 getr hann ekki verib, sÖkum þess hann er oríiabr öfcruvísi.

Jiab getr ekki heldr verib tilviljan ein
,

ab sunn handritin haía

sáttmálann meb eibstaf, en sum án eibstafs, heldur hiýtr eibstafr-

inn ab hafa fylgt í hinum elztu handritum samníngnum frá 1263,
hvort sem nokkur eifcstafr hefir fylgt samnmgnum frá 1264 eba

ekki; enda er ekki líklegt, ab skrifararnir haíi fellt úr eibstaíinn,

þegar þeirritubu sáttmálaim, ef eibstafr heföi fylgt frá upphafi því
sem skrifab var eptir, þar sem svo margar afskriptir eru til

, og

þab frá ymsum tímum, einsog ábr er sýnt. En ab samníngurinn
frá 1264 sé sá rétti j^gamli sáttmáli" frá þessu úri, og sá síbasti

af þeim þremr, j)ab sannast mebal annars af því, ab hann finnst

ab öllu verulegu óbreyttr í flestum handritum
, og Jón lögmabr

Jónsson hefir einmitt vahb hann (en ekki hina) til ab prenta
meb Jónsbók (1578), en síban hefir hann fylgt bókinni í öllum

útgáfum.
— þó ab í upphafinu standi nafn Hákonar konúngs, þar

sem ab réttu lagi ætti ab standa nafn Magnús konúngs , þá
sannar þab ekki annab

,
en ab óþarfi hafi þótt ab breyta neinu

í sáttmálanum, frá því sem hann var samþykktr árib fyrir, og
hefir eibatakan verib svosem framhald af þeirri, sem þá fór fram.

Magnús konúngr átti hvort sem var hlut í hyllíngunni 1263.

Til yfirlits yfir handritin, sem hafa gamla sáttmála þann
sem ber «r árfærír til 1264, skal eg teija hér þaUj sem eg
hefi haft fyrir mér og eru eldri en 1700.

A. Magn. handrita safn Nr. 175A. 4to. frá hérumbil 1400.

B : Gamle kgl. Saml.
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lendinga". Eptir þessu er hann prentabr npp aptr í ntgáfuin

Jónsbókar 1707 og 1709, bls. 472—474. — ^Dessu næst er

j gamli sáttmáli" prentabr í safni Norlbmanna af fornum Noregs

Íögum (Norges gamle Love), sem })eir hafa geíib út Rud. Key-
ser og P. A. Munch, og kallabr j)ar ^Jslœndernes Overeenskomst

med Kong Hakon Hakonssön 1262", en þar er blandað saman

þremr skrám frá ymsum tímuni (Norg. gl, Love I, 460—462),

einsog hér heíir áðr veric) drepib á (bls. 6i9—620): fyrst er

sáttmálinn {rd 1264, merktr A., en árfærbr til 1262; þar næst

er sá hinn rétti sáttmáli frá 1262 (hér Nr. 162, bls. 620—621)
meí) eibstaf sem vantar nibrlagib, og hafa útgefendrnir skihb svo

sem þetta sé sami sáttmáiinn og hinn, nema meb breyttu or&færi,

og hafa því merkt hann B, þar sem hinn er A (NgL. I, 461);
í j)ribja lagi hafa þeir sett aptari hlutann af sáttmálannm frá

1302 þar saman vib, eins og hann væri síbari hluti sáttmálans

frú 1262 og vantabi einúngis nokkub í. {jetta er nú hér leib-

rétt og sá rétti sáttmáli frá 1302 er síban prentabr bæbi í NgL.
III, 145 og í Lovsaml. for Island I, 23—24. — Enn er sátt-

málinn prentabr og kallabr ^fien œldste Forenings Akt meU
lem Island og Norge'' i Lovsaml. for Isl.

I, 11, en rángt ár-

færðr til 1202, einsog í útgáfu Norbmanna; þeirra utgáfu er

aptr fylgt í þjóbólíi I, 69 (20. Juni 1849), en útgáfunni í

íslenzka lagasafninu er fylgt í Safni til sögu Islands I, 632-633

og í litgáfunni af Jónsbók 1858, bls. 243—244.
Danskar útleggíngar af gamla sáttmála eru prentabar, fyrst

aptan vib dönsku Jó)isbók [den islandske Lov Jonsbogen. Khavn
1763. 8vo. bls. 376— 378), og er sú mjög ófullkomin; þar
næst í kennslubók einni eptir A. F. Krieger (Grundlag for

Forelœsninger over den danske Privatrets almindelige Deel.

Khavn 1849-50, bls. 120—121). Sú útleggíng sem P. A.

Muneh hefir í Noregs sögu sinni (Det norske Folks Historie

IV. I, 367— 369J má í sumum greinum heldr kallast nýr sátt-

máli eptir hann, heldr en útleggíng á súttmála Islendínga.
Latínsk útleggíng er fyrst í íslands sögu eptir Arngrím

prest hinn lærba (Crymogœa), bls. 107; þá í Noregs sögu þor-
móbar Torfasonar (Torfæi Hist. Norveg. IV, 334) og enn í

Kirkjusögu Finns biskups (Finn. Joh. Hist. Eccles. Island. I,

381—382).

þessi afskript er prentub eptir skinnbók í safni Árna Magnus-
sonar Nr. 175A. í fjögra blaba broti, bls. 37, og er henni ábr stutt-

lega lýst (bls. 448). Höndin er gömul, og mun þab láta nærri,

sem Norbmenn hafa getib til, ab bók þessi mundi vera ritub í

byrjun fimtándu aldar, eba hérumbil 1400. Bókin er nú ekki alls
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meiri en 74 blabsíbur, og er brot af Kristinrétti Arna biskups

fremst (bls. 2 — 36), en þar næst kemr þessi afskript gamla
sáttmála, sem hér er prentab eptir, og sýnist þó, sem hún sé

ritub nokkru síbar en bókin. 1 Norges gamle Love
(I, 460) er

sá texti sáttmálanSj sem kallabr er A, prentaíir eptir þessari sömu

skinnbók; svo er og einnig sá texti eptir henni tekinn
,
sem er

prentabr í hinu íslenzka Lagasafni. Greinatalan og nibrskipti'ngin

er sett eptir því, sem hér er skipab nibr á&r í hinum fyrri sátt-

mákim.

J nafne fodr ok sonar ok heilags anda

uar þetta játad ok samþyckt af oUum aimuga á jslande

med lofa taiíe.

Uier biodum uirduligum herra hakone lionunge hinum

lioronada uora þionustu undir þa grein laganna sem samþykt

er mille konung domsins ok þegnanna er landit bygia.

1. J fystu grein at uer uilium giallda konunge skatt ok

þíng farar kaup sem logbok uottar ol< alla þegnskylldu suo

frarat sem halldit er uid oss þat mote uar jatat skattinum.

2. J fystu at utan stefningar skylldum uier auLn]guar

hafa utan þeir menn sem dæmder uerda af uorum monnum a

alþinge burt af landenu.

3. Jtem at jslendzkir se logmenn ok syslumenn hier a

landenu af þeirra ætt sem at fornu hafa godordin upp gefit.

4. Jtem at sex hafskip gangi til landzins a hueriu are

forfalla laust.

5. Erfder skulu upp gefazt fyrir jslendskum monnum j

norege huersu leinge sem sladit hafa þegar er retter arfar

koma til edr þeirra umbodsmadr.

6. landaurar skulu ok upp gefazt.

7. Jlem skulu slikan rett jslendzkir menn hafa j noregi

sem þeir hafa beztan haft.

8. Jtem at konungr late oss na fridi okjslenskum logum

epter þui sem logbok uor uottar ok hann hefir bodit j sinum

brefum sem gud gefur honum framazt uit til.

9. Jtem jall uilium uær hafa yfir oss medan hann helldr

trunad uid ydr en frid uid oss.

10. hallda skulum uier ok uorir arfar allan trunad uid
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ydr medan þier ok ydrer arfar halldit trunad uid oss ok

þessar sattar giorder fyrr skrifadar en lauser ef rofin uerdr af

yduare alfu at beztu manna yfir syn.

[et cetera.*

B.

Sú skinnbók, sem hér er prentaíi eptir, og er í bókhlöfeu kon-

úngs Gamle kongelige Saml. Nr. 3269 B í 4to., er ritub um ára-

bihb 1340 til 1360, meb góbri gamalli hendi, og er sett í tveim

dálkum á blabsíbu. Bókinni er lýst hér ábr á bls. 572 og 652,

og er ekki naubsyn ab fara her fleirum orbum um hana, en eg

skal geta þess ab eins, ab j^garah sáttmáh" er ritabr aptast í bók-

inni (bls. 132) meb töhivert nýjari hendi en bókin sjálf, mun láta

nærri ab sú hönd sé frá hérumbil 1430. Greinaskiptíng og greina-

tala er einsog ábr sett eptir því, sem annars er í Öllum afskriptum

sáttmálans.

J nafne favdur og sonar og heilags anda.

var þetta jatad og samþyckt af avllvm almvga m jslandi

med lofa take.

Viær biodvm virdvligvm herra hakone konvnge" hínvm

koronada vora þionvstv vnder þa grein laganna sem samþyckt
er millvm konvngdomsins og þegnana er landit byggia

1. I fystv grein ath vær vilivm giallda konvngi skatt og

þíng farar kavp sem lavg bok vottar og alla þegn skylldv so

framt sem halldit er vid oss þat mote var iattat skattinvm.

2. J fystv ath vtan ferda stefningar skylldvm viær avngvar

hafa vtan þeir menn sem dæmder verda af vorvm monnvm cá

alþingi bvrt af landinv.

3. Jtem ath jslendzker sie lavg menn og syslv men hier

a landinv af þeirra ætt sem ath fornv hafa god ordin vpp

gefit.

4. Jtem ath sex haf skip gangi til landzsins ca hveriv are

for falla lavsl

5. erfder skvlv vpp gefazt fyrir Jslendzkvm monnvm J

') [anno m. ij°. Lxiij. segir í NgL. I, 461 athgr. 16 ab standi í skinn-

bók frá hérumbil 1600- C 4 í Stokkh. — Þab er marklítib.

*) konvng er alstabar bundibj og má þess vegna lesa á tvo vegu:

ko nung eba k ong.
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norege hversv leingi sem stadit hafa þegar rætter arfar koma

lil edr þeirra vmbodz madr.

6. landavrar skvlv og vpp gefazt.

7. Jtem skvlv siikan uett jslendzker menn hafa j noregi.

sem þeir hafa beztan haftt.

8> Jtem ath konvngr late oss na fridi og Jslendzkum

lavgvm efter þvi sem lavgbok vor vottar og hann hefur bodit

J sinvm brefvm sem gvd gefur honum framazt vit til.

9. Jtem jall viiivm vær hafa yfir oss medan hann helldur

trvnad vid ydur en frid vid oss.

10. hallda skuhim uíær og vorir arfar aUan trvnad vid

ydur medan þier og ydrir arfar haildit trvnad vid oss og þessar

sattar giorder fyrer skrifadar en lavser^ ef roQn verdur af

ydvare alfv alh beztv manna yfer syn.

et cetera.

C.

J)es8Í afskript er prentub eptir skinnbók í safni Arna Magnús-

sonar, sem er merkt Nr. 1.57 B í 4to
, og er ritub hérumbil 1460.

Skinnbók þessi hefir upphaflega haft Jónsbók
,

Kristinrétt Arna

biskups og réttarbætr, en síí)an hefir veri?) skotib inní blöbnm sum-

stabar (á sextándu öld) , og ritab þar á sumt hvab til fylh'ngar.

Nú er bókin hlutub sundur í tvennt (A og B) og er hinn fyrri

hlutinn 172blaí)síbur, eba 86 blöð, en hinn síbari 47 blöb, eba 94

blabsíSur, þaí) er alls 13.3 blöb, en upphaflega 132 blöb. Svo er absjá,

sem fyrsta blaí)síba í bókinni hafi j' fyrstu verib auí), eins og opt finnst

í íslenzkum skinnbókum, og ætlub fyrir saurblab, en á annari blab-

síbu er dregin upp mynd af konúngi, sitjandi í hásæti, meb öxi í

hægri hendi en knött í vinstri, og dreka undir fótum ;
mun þetta

eiga ab vera mynd Ólafs konúngs helga, sem bæbi Noregsmenn og

íslendíngar köllubu löggjafa sinn á síðari hluta mibaldanna, en mynd

þessi virbist hafa verib í bókinni frá upphafi. Aptr á móti hefir

blab verib sett inn eptir fyrsta blabib á sextándu öld
,
hérumbil

1570, og ritabr þar á síbari hluti Stóradóms
,
en fyrri hluti hans

er ritabr á fyrstu blabsíbuna, sem aub var upphaílega. A blab-

^) la vsar, skinnb.
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inu, sem inn er skotií), hafa verib lectiones, eba sem menn köllubu

ræbíngar, á Latínu, meb fornu letri
, og hafa þær verib á blabinu

þegar því var skotií) inn. — Á þribja blabi byrjar Jónsbók, og
nær til bls. 159, er þab 77 blöb; þar er texti lögbókarinnar rit-

abr í dálkum
, og í upphafsstöfum eru víba myndir, sem lúta ab

efni laganna á þeim stöbum sem þær finnast, I textanum eru

víba settar inn réttarbætr, og utanmáls eru einnig hér og hvar ritabar

réttarbætr og lagagreinir meb nýjari hendi, semvirbist vera frá sext-

ándu öld. — Eptir lögbókina fylgja þær þrjár réttarbætr, sem

eru elztar á mebal hinnaíslenzku, sem er Eiríks konúngs 1294 og

Hákonar konúngs tvær, frá 1305 og 1314 (bls. 159— 170).
— þá

skiptir um rithönd í bókinni
, og tekr þar vib önnur samtíba

hönd
,

sem hefir ritab á einu blabi bókarinnar (bls. 171— 172)

ymsar forsagnir, svo sem um lögbobníng ómaga, stefnur, kröfur og

eiba, og er þar á enda hin fyrri deild skinnbókar þessarar, sem nú er

merkt 157A. í safni Arna Magnússonar. A nöfnum, sem ritub eru

hér og hvar nebanmáls, og á öbrum skýrteinum ,
má sjá, ab bók

þessi heíir verib lengi á Seltjarnarnesi, og hefir verib eigandi hennar

Jón Snjólfsson ,
sonr sira Snjólfs Einarssonar, sem var prestr í

Seltjarnarnes þíngum 1660— 1667; Jón lét bókina uppí skuld til

sira Einars Jónssonar (bls. 115 nebanmáls), og hefir sá sira Einar

líklega verib kapellán, því nafn hans er ekki í prestatali. Síban

átti bókina Jón Ólafsson í Vík á Seltjarnarnesi (Reykjavík), en þar á

eptir hefir hún komizt subr í Voga, þángab til Arni Magnusson

keypti hana af Nikulási í Vogum 1710 fyrir hálfan dal spesie

(hálfa spesíu),
— Hin önnur deild skinnbókarinnar

,
sem nú er

köllub 157 B, byrjar meb Kristinrétti Árna biskups, og er hann

ritabr meb sömu hendi og Jónsbók í hinni fyrri deildinni. Hann

endar hér meb 32. kap. í útgáfu Thorkelíns (bls. 200) ,
en a

eptir fylgir okr-kapítuli (skinnb. bls. 44—46). — Á bls. 10— 14

er ritabr utanmáls alþíngisdómr um prófasts gjaftoll 1579 í ágripi

meb hendi frá þeim tíma. — Eptir þab skiptir um hönd í bók-

inni, og tekr vib sú, sem hefir ritab þrjú seinustu blöbin í fyrri

deild bókarinnar (157 A, bls. 170—172). þessi hönd hefir ritab

allan síbara hlutann (bls. 46—94), og er þar fyrst réttarbætr all-

margar og nokkrar skrár lagalegs efnis
;

er fremst af þeim réttarbót

Magnús konúngs Eirikssonar 1320 um kærur Norblendínga, en

síban ymsar abrar, án þess fylgt sé neinni tímaröb. Eptir þessa

réttarbót Magnús konúngs fylgja þrjár réttarbætr Hákonar konúngs

DipL Isl. I. B. 43
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háleggs, og hin fjórba sú, sem byrjar meb orbunum: ^^Enginn skal

annars gialda", og er hér ábr færb a réttan stáb, til Hákonar kon-

úngs Hákonarsonar (sjá bls. 64')— 658). Eptir þessa réttar-

bót fylgir hér réttarbót Eiríks konúngs 1280 um sakarábera (bls.

49— 51 í skinnbókinni), sem er ekki til íslands, en hefir komizt

inn í lagasöfn íslenzk og útgáfur lögbókar ab nokkrum hluta
; þá

er réttarbótHákonar háleggs um heitíngar, sem einnig er norsk ab

uppruna sínum, en komin síí)an inn í íslenzk lagasöfn og lögbókar

útgáfur. Næst henni kemr Gamli sáttmáli íslendínga, sá

er hér fylgir (bls. 53 í skinnbókinni), og síban enn nokkrar réttar-

bætr Eiríks konúngs, Hákonar háleggs og Magnús Eiríkssonar, þó

ekki í réttri röb, en síbust þeirra er réttarbótHákonar háleggs: ^^þenna

hátt hæfir sýslumönnum" o. s. frv. (bls. 61— 64, sbr. Norges gamle

Love III, 82— 85). þar eptir fylgir ^^Nöfn landa og fylkja, sem

heyra undir konúngs féhirzlu í Noregi" (bls. 64), og mun sú skrá

vera hérumbil frá 1350. — A síSbara hlutanum í skinnbók þessari

er fyrst ^^Saktal úr lögbók íslendínga" (bls. 64— 84) , þar á eptir

kapítulinn ^^um byggíng konúngs jarba" ,
sem skipabr er í bók

meb réttarbót Eiríks konúngs frá 1294 (bls. 84). Seinast eru

Búalög (bls. 85— 94) og er þarvib tengd grein: ^^um manneldi

á fé manna", sem fylgir búalögum, og er þetta seinast í bókinni.

J
^ nafne faiidr ok sonar ok heilax anda.

var tiad ok samþyckt af aullum ahnuga. ca íslande, ca al-

þinge med lofa take.

ad uier biodum uirdulegum herra hakone konunge hinum

koronada uora þionustu under þa grein laganna. er samþyckt
er

j
millum konungdomsins ok þegnanna. þeirra er landit

byggia.

1. Er su fyrsta grein ad uier uilium gialida konunge
uorum skatt ok þíngfarar kaup. slíkan sem laugbok uottar ok

alla þegnskylldu suo framt sem halldin eru uid oss þau heit

sem j rnote skattinum uar iatad.

2. J fyrstu. at utan stefnur uilium uier aunguar hafa.

ntan þeir menn sem dæmder uerda af worum monnum af ís-

lande a alþinge brutt af landinu.

^) upphafsstafr raubr. Engin fyrirsögn.
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3. Jtem ad islenzkir menn. sieu laugmenn ok syslu menn
coL islande. af þeirra ættum sem godordin hafa upp gefit ad

fornu.

4. Jtem at hafskip. vi. gange cn hueriu are. tii landzenz

forfalla laust.

5. Arfar skulu upp gefaz fyrir islenzkum monnum j

norege huersv ieinge sem stadit hafa þegar rietter arfar koma
til eda þeirra umbods menn.

6. landaurar sku[lu] uppgefaz.

7. Jtem slikan riett skulu hafa islendzker men
j norege

sem þeir hafa beztan haft hier.

8. Jtem* at konungr late oss na íslenzkum laugum. ok

fride epter þui sem laugbok. uottar. ok hann hefur bodit j

sinum briefum. sem gud gefur honum framaz afl til.

9. Jarl uilium [ver] ok hafa. yfer oss medan hann helldr

trunad vid ydur en frid uid oss.

10- hallda skulum uier ok uorer arfar allan trunad uid ydr.

medan þier ok ydrer arfar hallda uid oss. þessar sattar giorder. en

lauser ef rofit er af ydare hende. at beztra manna yfer syn.

D.

{)es8Í afskript er prentub eptir skinnbók í Arna Magnússonar

safni, Nr. 456 í tólf blaba broti, sem ritub er hérumbil 1480, og
er henni lýst á^r (bls. 457—458). þar er þess getií), ab skinn-

bókin heíir þrjá kafía, er sá fyrsti þeirra ágrip af Jónsbókinni og
safn af réttarbótum, og er þessi ^^Gamli sáttmáli", sem hér

fylgir, einna seinastr í þeim kafla (bls. 82—83). Greinaskiptíngin

og tölurnar vib hverja grein er sett eptir því ,
sem át)r er gjört.

—
ípappj'rshandriti einu, sem eg á og ritab er meb hendi siraJónsEr-

lendssonar í Villíngaholti (1632— 1672), líklega fyrir Brynjólf biskup

Sveinsson, er fylgt þessari skinnbók, nema ab því leyti, ab þar er

lítill orbamunr, sem hér er tahnn og merktr J. E.

^} 1 skinnbókioni er hér ritaÍJ : þn (einsog ætti ab vera: þann).

43^'
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Sam[þykt] \

I nafni fodur og sonar og heilags anda.

var jad og samþykt af ollum almuga a islandi a alþingi

raed lófa taki.

at uær biodum uirduligvm herra hakone konungi hinum

koronada uora þionuztu undir þa grein laganna er samþyckt

er medal kongdomsins og þegnana þeirra er landit byggia.

1. Er su fyrsta grein ath vær vilium giallda konungi skatt

og þingfarar kaup slikan
- sem logbok vottar og aiia þegn-

skylldu suo framt sem halldin ero uid oss þau heit sem j mot

skattinum uar jatad.

2. J fyrstv at utanstefnur uilium uær aunguar hafa utan

þeir sem dæmdir verda af uorum monnum a jslande ca alþingi

burt af landinu.

3. Jtem at jslendzkir se logmenn og hirdstiorar og suo

syslumenn á landi voru af þeirra ætt sem at fornu hafa god-

ordin upp gefit.

4. Jtem at .uj. hafskip gangi a hueriu ári til landzins

forfalla laust.

5. Arfar skulu upp gefazt fyri jslendzkum monnum j

norigi hversv leingi sem stadit hafa þegar retter arfar koma
til edur þeirra umbods menn.

6. Landaurar skuiu upp gefazt.

7. Jtem slikan rett skulu hafa íslendzker menn j nor-

igi sem þeir hafa beztan haft.

8. Jtem at konungr lati oss na islendzkum laugum ogfridi

eptir þui sem laugbok uor uottar og hann hetir bodit^ j. sinum

brefvm sem gud gefur honum afl til.

9. Jarluiliumuæroghafayfir oss medan hann helldur trunad

uid ydur en frid vid oss.

10. Hallda skulvm uær og uorir arfar allan trvnad uid ydur.

medan þier og ydrir arfar hallda uid oss þessa sattar giord . en

uær lausir ef rofin uerdr af yduari hendi at beztra manna yfir syn.

1) Fyrirsögn meí) rauí)u letri. Upphafsstafr grænn. — Bref, fyrir-

sögn í J.E.

«) rétt. slikt.

') i skinnbókínni ritab «bodU, sem má reyndar lesa bæ?)i boí)at og

botíit, en hér er fylgt því seni venjulegast er, og svo les J. E. einnig.
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E.

Skinnbók sú, sem hér er prentaí) eptir, er í safni Arna

Magnússonar Nr. 151 í 4to. Bók þessi er nefnd stuttlega á?)r
,

á

bls. 560; hún er í breibu átta blaba broti og er ritub sum um

miibja fimtándu öld (hérumbil 1450), en sun.L í henni sýnist vera

meí) ýngri hendi, hérumbil 1490. Fj'rstu blabsíburnar (1—3) hafa

upphaflega verií) aubar, en síí)an liefir verib ritab þar á, og ekki

laungu síbar á fimtándu öld
, hérabsþíngs setníng og hérabs-

þíngs uppsögn. þar næst kemr abalkafli bókarinnar, sem er Jóns-

bók (lögbókin) og nær frá bls. 4 til bls. 216. þab er einkenni-

legt vií) þessa bók, ab þar er ekki kristindómsbálkr, og tekr vib

konúngs þegnskylda beint á eptir þíngfararbálki (bls. 19 í skinnbók-

inni). þab er og einkenniiegt hér
,

ab kapítulinn um byggíng

konúngsjarba er hér annar kapítuli í landsleigubálki, og al) hér er

kapítuli um kaldakol (bls. 108) sem ekki er í hinni prentubu.

Ab öbru leyti eru réttarbætr í textanum
,
stundum ómerktar

,
eba

án þeirra skammstafana ,
sem vant er ab einkenna þær meb.

Aptan vib þjófabálk er hér kapítuli um dóma um líf og limalát,

og þar eptir allra seinast farmanna lög (201—216). Eptir Jóns-

bók fylgir Kristinréttr Árna biskups (fyrirsögn : í^Her hefr upp

hinn nyjara kristinrétt"), og tekr frá bls. 216 til 256; þar eptir

fylgja nokkrar greinir, sem vanalega eru meb Kristinrétti, og er

hin seinasta þeirra um okr: ^^þab er okr" o. s. frv., og enda þær

á bls. 259
)

er þar á enda elzta höndin
,

sem hér er mibub vib

1450. — þá fylgir þar næst annar kafli
,

sem er nokkur blöb

(bls. 259— 264), er þar fremst ritab, meb hendi frá hérumbil 1490,

réttarbót Hákonar konúngs frá 1306 eba þarumbil, um félagsgjörb

hjóna, og þar á eptir alþíngis samþykkt 1404 um vinnufólk, meb

sömu hendi ab sýnist vera, en þar á eptir er ýmislegt ritab meb

hendi frá sextándu öld. — Á þribja kafla, sem er nokkur blöb,

sýnist vera hönd frá hérumbil 1470; þar eru á ymsar forsagnir,

svo sem til sættar milli manna, eiba, stefnu og fjárkröfu; þar næst

er kapítulinn um byggíng konúngsjarba og um bókar-eib o. fl. —
A fjórba kafla kemr enn fram sú hin fyrri hönd, sem hér er tíb-

færb til 1490, og er ritub meb þeirri hönd hin svokallaba Herjólfs

réttarbót 1318 (bls. 276), þar næst reglugjörbin um Ijóstollagjald
•

^jEindagi á IjóstoIIum" o. s. frv. (bls. 277), og eptir þab Gamli

sáttmáli, sá er hér fylgir eptir (bls. 278). Á næstu blabsíbu er
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bréf Vilhjálms kardínála 1247 um helgidaga leyíi (bls. 279, sbr.

hér fyrir framan bls. 560), og er su skrá seinast í bókinni, því á

seinustu blaösí&u (280) er ekki ritab annaí) en ómerkr hégómi.
— Ab ö&ru leyti er þab um bók þessa a?) segja, aí) hún er komin

austan úr Fljótsdalshérabi , því seinast á seytjándu öld hefir hún

verib í eigu sira Bjarna Einarssonar, sem var prestr undir Ási í

Fellum (1683— 1729), af honum fékk hana Jón biskup Vídalín, en

Arni Magnússon af Jóni biskupi 1706, og hefir hún síban verib í

safni hans. þar sem hér er sett greinatala, þá er þab til þess ab

gjöra mönnum hægra fyrir ab bera saman vib sáttmálann eptir

öbrura handritum, sem hér eru hagnýtt.

J nafni favdr.og sonar og anda heilax.

var jád og samþykt af avUvm . almvga ca jslandi ai al-

þingi med lofa taki

atverbiodvm virdvligvm herrahakonikonvngihinvmkoronada

vora þionvzstv. vnder þoa grein iaganna er samþykt var medal

kongdomsens og þegnanna . þeirra er landid byggia.

1. Er sv fysta grein . at vier vilivm giallda konvngi

skatt og þingfarar kavp efter þvi sem lavgbok vottar og alla

þegnskylldv, svo framt sem halldin erv vid oss þav heit sem

i moti skattinvm var iad.

2. J fystv at vtau stefnvr vilivm vier avngvar hafa . vtan

þeir sem d§mder verda af vorvm monnvm ca islandi oi alþingi.

j bvrt af landid.

3. Jtem at islenzdskir sie lavgmenn og syslvmenn œi

landi vorv . af þeirra ^tt sem at fornv hafa godordin vpp

giefit.

4.' Jtem sakir navdsynia landzins og fat^ktar folksins er

landid bygia vilidvm vier eiga at nca þvilikvm skipa gangi

hingat j landit og þeim gotzsvm hladin . sem landenv erv

nyttilig og almvganvm þarflig og hier kvnna ekki at fazst. epter

þui sem iatat var þeSsvm carlega skipa gangi forfalla lavst.

*) Þessi grein er breytt í skinnbókinni
, og lögub eptir sáttmálanum

frá 1302.
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5. arfar skvlv vpp gefazst fyrir jislendzkvm monnvm j

noregi hversv leingi sem stadid hafa þegar retter arfar koma

til edr þeirra vmbodsmenn.

6. landavrar siivlv vpp gefazst.

7. slil^an Riett skvlv hafa islendzskir [menn] j noregi

[sem þeir hafa^ beztan haft.

8. Jtem at konvngr [iati] oss nai islendzkvm lavgvm og

fride efter þvi sem lavgbok vor votlar og hann hefir bodid i

sinvm brefvm . sem gvd gefr honvm framazt íivfl til.

9. jall vilivm ver og hafa yfer oss medan hann helldr

trvnad med ydr . eh frid vid oss.

10. hallda vilivm vier og vorer arfar ailah lrvn[a]d vit

ydvr medan þier og ydrer arfar halidit vid oss þessa sgttar

giord . eh lavs er ef roíin verdur af ydari hendi . at bezstv

manna yör syn^

Hér er prentab eptir skinnbók í safni Árna Magnússonar

Nr. 168 B. í áto. þessi skinnbók er nú í tveim deilduníi, og eru

merktar A og B, en hafa bábar verib upphaflega ein bók. Abal-

kaflar bókarinnar hafa verií) Jónsbók og Kristinréttr Arna biskups,

og hefir Arni Magnússon kallafe þessa bók ,jgott gamalt exemplar'*.

Hann fékk bókina frá Andrési Gíslasyni í Abalvík
,

en ábr hafbi

átt hana Jón bóndi Olafsson á Sléttu í Jökulíjörbum ,
sem bjó á

Hesteyri 1710, og hafbi bókin verib í eigu hans um 40 ár.

þab var munnmælasögn ,
ab Ormr lögmabr Sturluson hefbi ritab

þessa bdk, en sá Ormr lögmabr lifbi, einsog kunnugt er, um mibja

sextándu öld, þar sem höndin á þessari bók ber meb sér, ab hún

') tvítekib í skinnb.

^) hér er bætt vib sem nibrlagi greininni úr alþingis-samþykkt 1265:

Jtem þær konvr sem osæm[d]ar erv af lavsvra monnvm . skvlv eigi

gefa fie ne peninga til frelsis þeim er þær osæmdi til osæmdar

sinvm avrfvm.

Líklegt er, ab þetta sé svo til komib, ab þar hafi vantab blab eitt eba

fleiri í forna skinnbók, sem ritab hefir verib eptir, og hafi ekki skrifarinu

tekib eptir því.
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sé ekki minna en 200 árum eldri. Thorkelin vottar, ab stafsetn-

íngin sé svipu?) eiusog á skinnbókinni Nr. 350 Fol. í safni Árna,

sem er ritub 1363. þafe væri því sennilegra, a& tilhæfi til þess-

arar munnmæla-sagnar væri, ah Ormr lögmabr Snorrason hefí)i

rita?) bókina, því hann var uppi hérumbil 1360 (lögmabr 1359—
1368 og 1374-1375, sjá Safn til sögu íslands II, 63 og 69),

og hafi bókin sí&an komizt vestr í fjörbu , líklegast meí) Bjarna

Narfasyni snemma á sextándu öld,

Fyrri partr bókar þessarar (168 A) hefir nú 62 blöb eba 124

blai&sí&ur, og er þar á ritub Jónsbók (bls. 1— 117), sem er

meí)al hinna merkilegustu, en vantar í einstaka blöb á nokkrum

stöbum. þar eru engar réttarbætr í texta, en skotib inn kapítulum

um byggíng á konúngsjörbum (landslb. 2), um kaldakol (landslb.

8), um tveggja missera vinnumenn (vib kaupab, 25) og um
búreisnarfé (á sama st.), einnig um þíng um líf og limalát (sein-

ast í þjófabálki). Eptir Jónsbók fylgja réttarbætr þær þrjár, sem

vant er a& skjóta inn í textann á ymsum stöbum (frá 1294, 1305

og 1314), en engin þeirra er hér heil, vegna þess þar eru týnd

hVóh úr skinnbókinni, verbr því ekki meb vissu sagt, hvort þar

hafi fylgt fleiri réttarbætr eba eigi ,
en svo virbist sem þab hafi

þó ekki veri?).

Síðari partr bókarinnar (168 B) heldr einúngis 15 blöb, og

eru ellefu af þeim meb fornu hendinni, en fjögr meb nýjari höndum,

sín tvö meb hvorri, hérumbil frá 1490, þau biöbin, sem eru meí)

elztu hendinni
,

hafa Kristinrétt Arna biskups ,
heilan a!b framan,

en síban í brotum
,

af því hVóh eru týnd úr bókinni
, og seinast

vantar sí&ara hlutann allan, frá því í 28. kap. (Thorkelíns útg.

bls. 176). Thorkeh'n hefir haft fyrir sér þetta handrit vib sína út-

gáfu, og kallar þab stundum 54, en í formálanum stendr i686,

og er þab prentvilla fyrir 168 B. — Seinustu blöbin fjögr í þessu

hepti, sem fyr var getib um
,

eru í nokkru stærra broti ; tvÖ af

þeim eru ritub meb stórfeldri hendi, hérumbil 1490, og er þar á:

1, Gamli sáttmáli, sem hérfy]gireptir(bls.23
— 24); — 2, statúta

Magnús biskups Eyjólfssonar í Skálholti 1479 (bls. 24—25); —
3, réttarbót Magnús konúngs Eiríkssonar (1332?) um hlýbni vib

kirkjuna og hennar formenn, meb réttarbót Hákonar konúngs

Magnússonar: ^^þenna hátt hæfir sýslumönnum" o.s. frv., og vantar

aptanaf (bls. 25—26). A seinustu blabsíbunni í þessum kafla stendr

nafnib Bjarni Narfason (bls. 26 nebanmáls); þab nafn er
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ritab meb sömu hendi og þessi tvö blöb (bls. 23—26), og gæti átt

vib um Bjarna son Narfa ábóta ívarssonar á Helgafelli (1512 og

þar eptir). þessi Bjarni
'

átti Sigríði ,
dóttur Bjarnar Gufenasonar

í Ögri, og var mikiihæfr maí)r (sbr, Espól. Arb. III, 53). Höndin

h'kist nokkuö múnkaletri
, og má [)ar af ráíia

,
ab hann hafi lært

hjá föbur sínum á Helgafelh, því Narfi ábóti var kallabr gó&r klerkr

og hélt skóla vib klaustr sitt.— Hin síbustu tvöblöbin(bls.27— 30)

eru ritub meb smærri hendi og fallegri stafagjörb, einnig hérumbil

1490; þar er ritub arftöku-réttarbót Hákonar konúngs (1313),

sem ekki er útgefin til Islands í fyrstu, og þareptir ymsar forsagnir

um kröfur, stefnur, kyrsetníng og fleira, og sýnist svo, sem þessar

for«agnir hafi verib seinastar í bókÍHni.

J nafne faud[u]r ok sonar ok anda heilagx.

var þelta jatad ok samþygt af auilum almuga a jslandi

med lofa taki.

Vær biodum uirduh'gum herrahakonekonungi hinum korun-

ada vora þionuzstu undirþagrein lagannasem [sam]þygt er uiille

konungdomsins ok'^ þegna er landit byggia.

1. J fystu grein at vær uiiium giallda l^onungi skatt og^

þíng farar kaup sem logbok voltar og alla þeng'* skyildu

so framt sem halldit er uid oss ^
þat er j moti var jatad

skatinum.

2. J fyrstu at vtan stefningar vilium vær aunguar hafa

utan þeir menn sem dæmder verda af uorum monnum a al-

þínge burt af landinu.

3. Jtem ^
at jslenskir se log menn og syslu menn hier

oi landinu af þeirra ættum sem godordin hafa upp gefit.

4. Jtem at vi. hafskip gangi til landzins ca hueriu ari

forfalla laust.

5. Erfder skulu upp gefazt fyrir jslenskum monnum j

noregi . huerssu leinge sem stadit hefir þegar retter erfingiar

koma til edr þeirra vmbods menn.

^) í kirkjusögu Finns biskups (IV, 74) er hann kallabr Björn á einum

stab, en á öibrum (IV, 357) réttilega Bjarni»

^-*) þannig í skinnbókinni (ok-og-þeng).

^) Þt
,

b. V. skb. (einsog væri: því at)

*) í^ ra, b. V. í skb. og dregib strik í.
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6. Landaurar skulu upp gefazt.

7. Jtem skulu islensker menn hafa jnoregi slikan Retl

sem þeir hafa beztaíi haft.

8. Jtem at konungr late oss nca fride ok jslenskum logum

epter þui logbok uor wottar ok ^ hann hefir gefit og^ bodit j

sinum brefum sem gud gefur honum framazt vit til.

9. Jtem jarl uilium ver hafa yfer [oss] medan hann'^ helldr

trunadi uid ydr. En frid uid oss.

10. Hallda skulu vær ok worer arfar allan trunad uid ydr

medan þier ok ydrer arfar halldit trwnad wit oss ok þessar

sættar giorder. En laust ef Rofnar uerda af yduare alfu at

beztu manna yfer syn.

G.

Hér er prentab eptir skinnbók í safni Arna Magnússonar Nr.

128 í 4to. Arni Magnússon haf&i fengib þessa bók frá sira Jóni

Jónssyni í Garpsdal 1705, og gaf henni þann vitnisbur?), afe hún

væri ^jeigi
rétt gömuP'» pó er hún ritub á sífeara hluta fimtándu

aldar, og h'klega hérumbil 1490, en sumt er ritað síbar, fram

undir 1600. Alls er bókin nú 234 blabsibur eba 117 blöb, og

hefir fyrsta bla&síba verib aub frá upphafi, en á annari blabsíbu

byrjar Jónsbók, og tekur yfir bls. 2— 142. Á næstu blabsí&unum

eru nokkrar smágreinir lagalegs efnis, svosem ura vitafé, alþíngis

samþykktin um melrakkaveibar og fleira (bls. 142— 144). þar á

eptir kemr flokkr mikill af réttarbótum Norvegs konúnga, frá 13.

og 14. öld, eru sumar þeirra til íslands, en allflestar þær, sem

upphaflega hafa verib norskar, en teknar síbar í hin íslenzku lagasöfn.

í þessum flokki er réttarbot Hákonar konúngs Hákonarsonar um

óbótamenn og um rannsóknir (sbr. bls, 651), og er hún hér á

mebal réttarbóta Hákonar konúngs Magnússonar (bls. 157— 158).

í þessum flokki er einnig alþíngis-samþykkt um vinnufólk, sem var

samtekin á alþíngi ár 1404, og er hún hér ritub á tveim stöbura

'-") þannig ýmist ok eba og mob fuUmn stöfum. ') tvískrifab í hdr.
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(bls. 145 og 165) en á bls. 164 er rita?)rGamli sáttmáli, sá

er hér fylgir eptir.

Eptir þetta fylgir kafli í skinnbókinni, bls. 165—172, og eru

þar á þeim blöí)um ritabar allmargar forsagnir, sem vant er ab

fylgi lögbókum ,
svosem um kröfur og stefnur

, griösetníngar,

þíngsetníng og þíngs uppsögn , og fleira, seinast er þar ritub lög-

festa til jaröar meb nýjari hendi (hérumbil 1570) og úrskurbr

jþórbar lögmanns Gubmundarsonar 1587.

þá er hinn þribi kafii í bókinni
,
sem hefir nokkuí) úr Hirb-

skrá, úr Járnsíí)u upphafiíi, og Kristinrétt Árna biskups (bls. 191 —
218), auk þess sem þar er merkilegr þáttr um tíundargjaldib, meb

lagaskipunum þeim, sem um þab hljóba í Kristinrétti Arna biskups

(bls. 174—175. 182—185), og annar þáttr um ^^g á peníngum^',

sem einnig er merkilegr (bls. 175— 182. 185— 187). páh sem er

þar á eptir er flest ritab met nýjari höndum, en þó fyrir 1600

eptir því sem er ab sjá. Elzt er ^^áminníng til dómara" (bls. 220),

sem sýnist vera ritu?) um eba nálægt 1500, en meb annari hendi,

seint á sextánduöld, er ritab: 1) alþíngis samþykkt um Ijóstoll, hin

elzta; 2) Dómr Stepháns biskups um heytoUa 1510; 3) Dómr

Nikulásar sýslumanns Björnssonar um skabræbi á hesti (1577?);

en mest rúm í þessum kafla tekr ^^innihald kapítula lögbókar''

(bls. 221—229) og ^^tíundar tal" (bls. 230—231J, sem er seinast

ritab í bók þessari.
— Um mibkafla bókarinnar (bls. 159—188)

eru ritabir málshættir eba spakmæli hér og hvar, og seinast gáta

(bls. 233), en í fyrsta kaflanum (bls. 69 nebanmáls) er ritab

rúnastafrof og villuletr. Sum blöbin, einkum í seinasta hluta

bókarinnar, eru uppskafníngr úr fornum latínugrallara.

Ab lyktum er vert ab geta þess um skinnbókina, ab fyrst

og seinast í henni stendr eiganda nafn ^^Andres Magnússon"; þab

gæti verib sá hinn sami, sem var heimamabr í Skálholti á dögura

Marteins biskups, og var sendr af stabnum til ab njósna um ferbir

Jóns biskups þegar hann gjörbi heimreibina í Skálholt og tjaldabí

á Fornastöbli ;
sá hinn sami Andrés hefir ort kvæbi um ferb Jóns

biskups ,
sem enn er til og prentab í Biskupasögum (II, 478—

484), en síban var hann lögréttumabr og bjó í Ölfusi (Espól.Árb.

IV, 32). ^ab er til líkinda um
,
ab þessi Andrés sé hinn sami,

ab hinar nýjustu skrár, sem á bókinni eru ritabar, eru ab sunnan,

svosem dómr Nikulás Björnssonar, sem var sýslumabr í Rángár-

valla sýslu og Arness sýslu (f 1600), en þó bókin væri komin
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vestr í Gilsfjörí) hundrab árum síbar getum vér ekki furfeab oss
á,

þegar vér vitum hvernig bækur og handrit hafa á stundum flækzt

héra&a á milH á íslandi.

*J Nafne fodur og sonar og heilags anda.

var jaiad og samþyglt af olium almvga cct jslandi , cn

alþingi med lofa take so felldur giorningr.

at vier biodum og jatvm virdvlegum herra ílakone kongi

hinum koronada vora þionostv . vndir þa grein lagana sem

samþygt er medal kongdomsens og þegnana . þeirra er landit

bygia.

1. Er sv hin fyrsta grein . at vier vilivm giallda kongi

skatt og þingfarar kavp . slikan sem logbok vottar . og

alla þegna skylldu . so framt sem halldin ero vit oss þav

heit . sem j mote skattenum var jatad og lofad.

2. Jtem j fyrstv at vtan ferdir vilivm vier öngar hafa .

vtan þær sem dæmdar verda af vorvm monnum ca jslandi ca

alþingLburtt af landinv.

3. Jtem at Jslendzkir sev laugmenn og syslv menn ca

landj vorv. af þeirra ætt sem at fornv hafa godordin vpp

gefit,

4. Jlem at . vj hafskip gangi ca hveriv are til landzens

forfalla lavst.

5. Arfar skuluuppgefazt fyrir jslend[z]kvm monnum jnoregj.

hversv leingi sem stadit hafa þegar retter arfar koma lil .

eda þeirra vmbodz menn.

6. Landavrar skulv vpp gefazt.

7. Slikan rett skulv hafa jslendzker menn j noregi . sem

þeir hafa bestaíi haftt.

8. Jtem at kongr late oss na jslend[z]kvm logvm ok

fride . eptir þui sem lavgbok vottar . og hann hefur bodit j

sínvm brefvm epter þvi sem gud gefur honum framazt

afll til.

9. Jalla vilivm vier hafa og yfer oss setia . medan þeir

hallda trvnad vit oss og ydur.

') ey^a fyrir fyrirsögn og upphafsstaf. Lítill upphafsstafr utanraáls.
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10. Svo vilium vier.þetta hallda . med ydur . cct medan

þier og ydrer arfar hallda vit oss . þessa sattar giord. En

vier med ollv lavser. ef rofin er . eda rofin verdur af ydvare

hendj. at bestv mana vitóe og yfer syn.

valete . Finitvm est.

H.

í handritasafni greifa Otto Thotts, Nr.2l0l í 4 bl.broti, sem

er í konúngs-bókhlöí)unni í Kaupmannahöfn ,
er skinnbók í litlu

fjögra blaba broti, ritub seint á fimtándu öld, eba hérumbil 1490.

Upphafsstafir eru þar meí) ymsiim litum, og múlib sjálft ritab í heilum

línum, en ekki í dálkum. Bókin er alls 252 blabsíbur, eba 126 blöb.

Hér og hvar eru pappírsblöb heil og sumstabar límt á og

skrifab inní á 17^" öld
; má þab sjá, ab bókin hefir verib í Stein-

grímsfirbi um 1660, og hefir þá átt hána Ögmundr nokkur Bjarna-

son. — A skinnbók þessari er fyrst ritub Jónsbók, meb innskotn-

um réttarbótum
,

líkt og vant er ab finna í flestum handritum

þessarar lögbókar. þar næst eru sextán réttarbætr
,
sumar heilar

en kaflar úr sumum, eru elztar frá Magnúsi Hákonarsyni (lagabæti)

og sonum hans, en þó ekki í tímaröí). pær eru allar hinar venju-

legu, nema sú hin önnur í röbinni, sem er eignub Hákoni Magnús-

syni (hálegg) og er um kristindómsrétt
, alþíngisnefnu og ómaga,

og er sagt hnn sé gjör í Túnsbergi á Jónsvökudag á sjötta ári

ríkis Hákonar konúngs (24. Juni 1305), og j^send meb Jóni lög-

manni á VI. ári ríkis vors herra"; ætti hún því samsumars ab

vera send út til íslands meb Jóni lögmanni Einarssyni, en hann

andabist á næsta ári eptir (1306), Réttarbót þessi er prentub aptan

vib Lögsögumaunatal í Safni til sögu Islands II, 166— 168, og er

nibrlag hennar og þab sem eptir fylgir ritab á pappírsblöbum ú

seytjándu öld. Yngst af réttarbótunum er bréf Kristjánskoniíngsann-

ars um stabfestíng réttarbóta Hákonar konúngs, en allra seinast

í röbinni er réttarbótin ^^um forkaupsrétt konúngs'' ,
sem

prentub finnst í öllum útgáfumJónsbóka.— Næst eptir réttarbætrnar

fylgir ^^Gamli sáttmáH", þannig sem hann er hér prentabr

(bls. 240), þar a eptir Píníngsdómr hinn fyrri (1489) um tíundir

o.fl., og seinastalþíngissamþykkt umvinnufólk (1404). Aptastíbók-

inni er brot af registri lögbókar, ritubu hérumbil um árib 1600,

og vantar þar framan af til þess í mannhelgi, en hitt er þar heilt,
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sem eptir er. Greinatala er hér i þessu handriti sett vib, og lát-

um vér hana halda sér, en af því hún er ekki allskostar samhljóba

þeirrij sem hér er allstabar fylgt, þá er þessi sett í svigum ,
svo

hver einn geti fylgt henni
, og borib saman þessa afskript vib

hinar.

Gamli sáttmali a millum Norex kongs

og Jslendinga^.

J nafne fodiir og sonar og anda heilax.

var jatad og samþyckt af ollum almwganum a Jslande

med löfa take

ad vær biodum virduglegum herra Hakoni kongi hinum

köronada vora þiönustu vnder þa grein lagana er samþyckt
er medal kongdomsins og þegnanna þeirra er landid biggia.

(1). 1. Er sw firsta grein ad vier vilium giallda kongi skatt

og þyngfararkaup, slykaíi sem logbok vottar, og alla þegn-

skylldu so framt sem halldiii er vid oss þau heit . sem i

möt skattinum var jatad.

(2). J firstu ad utan stefnur vilium vier öngvar hafa, utaíí

þeir sem dæmdir verda af vorum monnum a Jslandi a alþynge
burt af iandinu.

(3). 2. Jtem Jslendsker sieu logmenn og so syslumenn
a lande voru, af þeirra ætt sem ad fornu hafa Godordiíi

uppgiefid.

(4). 3. Jtem ad vi hafskip gange a huoriu ári til lands-

ins forfallalaust.

(5). 4. Arfar skulu uppgiefast i Noregi firir Jslendskum

monnum, huorsu leingi sem stadid hafa, þegar riettir arfar

koma til edur þeirra umbodzmenn.

(6). Landaurar skulu þeim og uppgiefast.

(7). 5. Jtem slykaö riett skulu hafa Jslendskir menn i

Noregi sem þeir hafa bestah haft.

^) nsa garale sáttmale mille Noregs kongs og Jslendijnga hveriu játad

var i möte skattinum". Þannig er ritaí) í registri bókarinnar aptast, sem

rita^ er 1600 eí)a þanmibiJ.
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(8). 6. Jtem ad -kongur lati oss na Jslendskum lögum

og fride, epter þui sem vor logbök voltar, og hann liefur bodid

í synum Briefum, sem Gud giefi honum afl til.

(9). 7. Jarl vilium vier og hafa yfir oss, medan hann

helldur trunad vid ydur [og frid vid oss

10. Hallda vilium vier og vorir arfar allan trunad vid

ydur*, medan þier og ydrir arfar hallda vid oss þessa sáttar-

giord. eru vær lauser ef rofin verdur af ydvari hendi ad bestra

manna yfirsyn.

I.

fíessi afskript gamla sáttmála er prentub eptir lögbók Snjólfs

Rafnssonar
,
sem var sýslumabr austr í Múlaþíngi um 1500, og

er sú skinnbók venjulega köllub Arnarbælis bók
,

af því hun var

um hríð í Arnarbæli í Dala sýslu.
Henni er lýst allgreinilega

hér ábr, vib tíundarlög Gizurar biskups frá 1096 (bls. 128—133)

og get eg vísab hér til þeirrar lýsíngar. þar er þess getib ,
ab

bók þessi er í safni Arna Magnússonar Nr. 135 í 4to, og au hún

virbist vera ritub ab mestum hluta hérumbil 1380. þessi hinn

forni kafli nær frá bls. 8 í bókinni til bls. 210, en nokkur blöb

bæbi fyrir framan og aptan þenna elzta kafla eru ritub meb nokkru

nýjari hendi, frá fimtandu öld ; þab eru bls. 4—7 og 211—213.

A þessum kaflanum er smá hönd og skýr, eigi mjög bundin
, og

ritar í tveim dálkum meb 37 Jínum á blabsíbu
, |)ar sem elzti

kaflinn hefir ekki nema 27 línur á blabsíbu. í þessum kafla eru

ritabar réttarbætr, forsagnir (formulœ) til stefnu, eibstafs og fl. og

seinast gamli sáttmáli, svo sem hann er hér prentabr (bls.

213 í skinnbókinni) ;
höndin á honum sýnist vera ekki ýngri eu

frá 1500, en gæti verib nokkru eldri. Enn eru kaflar í þessari

bók, sem eru síbar ritabir, en sem ekki er þörf ab lýsa hér ítar-

legar, þareb þeir koma ekki þessu máli vib. Greinatalan stendr

ekki í skinnbókinni, en henni er bætt hér vib eptir sömu reglu sem

fylgt hefir verib hér úbr í nibrskipun gamla súttmála.

') or"fein frá
j
eru fallin úr í handritinu.
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Samþykkt^

J Nafni fodr og sonar og heilags anda.

var þetta jatad og samþykt af ollum almuga ca Jslandi .

med lofa taki.

ver biodum virdulegum herra hcakoni konungi hinum kor-

unada vora þionustu vnder þa grein laganna sem samþykt er

millum kongdomsins og þegnanna er landit byggia.

1. J fyrstu grein at ver vih'um giallda kongi skatt og

þingfarar kaup sem logbok vottar og alla þegnskylldu svo

framt sem halldit er vid oss þat moti var jatat skattinum.

2. J fystu at vtan stefningar skyldu ver önguar hafa .

vtan þeir menn sem dæmdir verda . af vorum monnum ca

alþingi burt af landinu.

3. Jtem at Jslendskir se iogmenn og syshimenn her oi

landinu af. þeirra ætt sem at fornu hafa godordin vpp gefit.

4. Jtem at vj hafskip gangi ca hueriu cari til landzins for-

falla laust.

5. Erfdir skulu vpp gefazt fur jslendskum monnum j

noregi huersu leingi sem stadit hafa þegar Rettir oirfar koma

til edr þeirra vmbods menn.

6. Land aurar skulu og vpp gefazst.

7. Jtem skulu slikan Rett jslendskir menn hafa j noregi

sem þeir hafa bezstan haft.

8. Jtem at kongr iaiti os nca fridi [ok] jslendzskum logum

eptir þui sem logbok vor vottar og hann hefir bodit j sinum

brefum sem gud gefur honum framazt vit til.

9. Jtem jall vilium ver hafa yfir oss medan hann helldr

truna|"d] vid ydr en frid vid oss.

10. hallda skulu ver og vorir arfar allan trunad vid ydr

medan þer og ydrir carfar halidit trunad vid oss og þessar

sættar gerdir . en lausir ef ílofinn vcrdr af ydari hendi . at

bezstu manna yfir syn

sed libera svo læt ek vera^.

') í skinnbókinni meb raiiibum stöfum skammstafab : samt)'.

') Þannigiskinnbókinnifrá[.
— Meiníngin eróljós, kannþó veraa?) hún sé sú,

a^ skrifarinn vili vera laus og hætti þar, og ekki er neitt jþar fyrir aptan í

fjkinnbókinni met þessari hendi.
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K.

MeÖal þeirra handrita, sem smásaman hafa bætzt vib safn

Arna Magnússonar, kve^r einna mest a?) því. sem komib er frá

Magnúsi Stephensen í Vií)ey ; þau handrit eru einkum lagalegs

efnis, og eru alls ab tölu 78, Me^al þessara handrita er Nr. 13

bindi í fjögra blaöa broti raeb safni af réttarbótum, ritab meb á-

gætri settletrs hendi 1715, sem titilblab bókarinnar sýnir, er svo

hljóbar:

^^Rettarbætur Noregs konunga, utgefnar fra þvi er Jsland var

Hakone konunge jata"b og svari^ a Auxarar þinge Anno

Christi MCCLXII, og til þess er anda'bist Christophor konung-

ur af Bayren Anno Christi MCCCCXLviij þann 5. Januarij.
—

A() framan eru skrifa'bar tvær Rettarbætur Wilhialms cardi-

nala gefnar Noregs Rike ODcCXlvij.

Samanlesnar og rita()ar i þessa Bok epter þeim exem-

plaribus sem best hafa tilfeingest. Anno Christi (DdCCXV'*.

Fremst á þessari bók er gamli sáttmáli, sem hér fylgir,

og er þetta fyrir framan ritab meb sömu hendi sem á bókinni er:

^^Gamle Sattmale a mille Noregs konungs og Jslendinga. Epter

membrana, sem skrifu"b mune nær 1500 e'br litlu fyrr". þar á

eptir kemr ^^sami sattmali eptir annari membrana, skrifabre laust

fyrir Reformationem" (bls. 2—4), og fylgir honum ^^Eibur íslend-

inga epter Chartis Jons Magnussonar^, en hann skrifa()i eptir

hendi fo()ur sins Magnus Jonssonar, fav()ur Assessor Arna Magnus-

sonar". Eptir sáttmálana koma fyrst réttarbætr Vilhjálms kar-

dinala um helgidaga vinnu og um tíundir, því næst lagagreinir úr

Járnsíbu, og réttarbótaskrá Hákonar konúngs, og er þab allt talib

meb réttarbótum hans (bls. 13—22). þar eptir er réttarbótaskrá

Magnús konúngs Hákonarsonar, og sættargjörb hans vib Jón erki-

biskup, fyrst á Latínu og síban á Norrænu m. fi. (bls. 23—128).

Síban er safn af réttarbótum Eiríks konúngs og annara konúnga

eptir hann, og seinast (bls. 380) réttarbót frá jjChristoffer Danmar-

kis Norgis Suergis konning palatz greífue paa Rijnn hertog vdi

bremen [BeijerenY\ gefin út í jjHamborsund" (rétt: Hornboru-

sundi í Noregi) á Margretarmessu (= 13. Juli) 1142. þessi

') þ. e. Jón bróbir Arna Magnússonar.

Dipl. Tsl. I. B. 44
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éttarbót bannar öll rán og reyfaraskap í Noregs ríki, en ekki

hefir hiín verií) talin gild á fslandi.

Eptir réttarbótasafniíi fylgir yfirlit yfir réttarbætrnar í safni

þessu, nieb ártali og stuttu innihaldi efnisins, |)ví næst ^Jndex
rerum et verborunn" og seinast áraröb Noregs konúnga eptir Há-

kon gamla Hákonarson, saniin af Arna Magnússyni og tekin eptir

hans eiginhandar riti. þessa kafla bókarinnar hefir Magnús Stephen-

sen látií) rita, og eru þar aí) auki athugagreinir eptir hann utan-

máls víba í bókinni, j)ví hann hefir haft hana mjög sér vib hönd

þegar hann átti vib réttarbætrnar.

Gamle sattmále a mille Noregs konungs

og Jslendinga.

I nafni fpður ok sonar ok anda heilagx.

war med þessu jatad ok samþyckt skattgialldi afh Jslandi

vnder noreges kruno afh almugaoum med lofa taki œi alþíngi

en aungu audru:

Vier biodum virduligum herra hakone konungi hinum

koronada uora þionuzsto vnder þa grein laganna sem sam-

þyckt er mille konungdomsins ok þegnanna er landit byggia.

1. J fysto grein alh vier uilium ginlida konungi skatt

ok þinfifarar kaup sem logbok vottar ok alla þegnskylldu suo

framt sem halldit er uit oss þat ca moti war jatad skatt-

ínum.

2. J fijsto ath vtan slefníngar skylldum uier aunguar
hafa vtan þeir menn sem dæmdir uerda af uorum monnum
ca alþíngi burt af landinu.

3. Jtem atli jsleudzkir se laugmenn ok syslumenn hier

ca landinu af þeirra ælt sem ath fornu hafa godordin uppgefit.

4. Jlem alh sex hafskip gangi ca hueriu care til landz-

ins forfallalaust.

5. lírfdir skulu uppgefazst fyrir Jslendzkum monnum j

noRegi huerso lengi sem stadit hafa þegar rietler arfar koma
til edr þeirra umbods meno.

6. Landaurar skulu ok vppgefazst.

7. Jtem skulu jslendzkir menn slikan riett hafa í nor-

egi sem þeir hafa adr bezlan haft.

8. Jlem ath konungr lati oss na fridi ok islendzkum



1264. OAMLI SÁTTMÁLI VIÐ NOREGS KONÚNG, 69Í

laugum epter þui sem laugbok uor uottar ok hann heíir

boðit i sínum brefum sem gud gefur honum framazst uit til.

9. Jtem Jarll uilium uier hafa yfir oss medan hann helldr

trunad uit ydr ef\ frid uit oss.

10, hallda skulum uier ok uorer arfar allan trunad uít

ydr medan þier ok ydrer arfar hallda trunad uit oss ok þess-

ar fyrskrifadar sættargerdir. Eh lauser ef rofin uerdr af yd-

uare halfu ath hezstu manna yfersyn..

L.

Hér er gamli sáttraáh prentabr eptir skinnbók Nr. 129 í 4to

í safni Árna Magnússonar. þessi bók er ekki forn, og varla fyr

rituð en hérumbil Í570, en hún er ritub eptir fornum bókum,

og þessvegna hefir Arna Magnússyni þótt allmikib til hennar koma.

Um sÖgu hennar vita menn ekki glöggvara en þab, ab hún er

komin vestan af Barbaströnd, halda menn ab hún hafi þar verib

í eigu Einars Gunnlaugssonar á Rekstöbum, sem var uppi um

aldamótin 1700, en fabir þessa Einars var Gunnlaugr prestr ab

Stab á Reykjanesi, sonr Snorra bónda á Varmalæk, Asgeirssonar

prests ab Lundi, Hákonarsonar, Björgólfssonar. þorkels sonar vell-

íngs frá Fitjum í Skoradal. Bók þessi gæti því hæglega verib

komin sunnan úr Borgarfirbi í fyrstu. Ari ^orkelsson í Haga,

sýslumabr í Barbastrandar sýslu (1695 — 1707) átti bók þessa um

tíma, hjá honum fékk hana Jón biskup Vídalín, en Arni Magnús-

son síban frá biskupinum. Bók þessi er heil og ósköddub, og er

304 bls. alls eba 152 blöb, ab stærb sem í litlu fjögra blaba broti,

en hálf hin seinasta blabsíban er aub, og sýnir þab ab ekkert

muni vanta.

Hér er fyrst ritub Jónsbók (bls. 1—281), og er þab ein-

kennilegt, ab hér eru engar réttarbætr settar inn í lögbókina ab

framanverbu, fyr en kemr fram í Mannhelgi, en þegar lengra

kemr fram í lögbókina eru fleygabar inn réttarbóta greinir, sura-

ar meb venjulegu einkenni, en suraar einkennislaust, en aldrei eru

abrar réttarbætr fleygabar inn en þær, sem vant er ab fara svo

meb, A þessu má rába, ab Arni Magnússon hefir réttilega getib

þess, ab bók þessi sé af fornum rótum runnin. þab er eitt merki

44'
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þartil, ab í Mannhelgi 27. kap. standa óhöggub þau or^, sera

upphaflega hafa staMÍ) í bókinni: .,ekki skal at skáldskaparmáli

rába", og voru tekin úr meb réttarbót Eiríks konúngs Magnús-

sonar 2. Juli 1294 § 43^ Fleiri rök mundi mega finna, ef ná-

kvæmlega væri leitab, til |)ess,

'

ab handrit |)etta muni eiga kyn

sitt ab rekja til hins upphaíiega texta Jónsbókar á sumum stöb-

um.

Eptir lögbókina koma nokkrar réttarbætrj og er fyrst réttar-

bót Magnús konúngs Hákonarsonar um óbótamál, en þar næst

tvær réttarbætr Eiríks konúngs frá 1280, önnur um sakarábera

og önnur um presta sem hafa prófastsdæmi o. s. frv. þessum

réttarbótum fylgir vísa meb samtííia hendi (frá hérumbil 1750),

og er hún svo einkennileg, ab hún er setjandi í lýsíngu bókar-

innar; hún er jiannig (bls. 286}:

Sáttmóbugur svarabi mér

og sitt tók mál að herba:

ab lögbók mundi á landi hér

ab htlum notum verba.

Undir vísu þessari er nafn skammstafab I. M. S. (Jón Magnússon?),

og þar nebanundir tveir |)ríhyrníngar bundnir saman í hnút.

A næstu blabsíbu koma enn réttarbætr, og er einskonar

fyrirsögn fyrir jieim : ^jRiettarbætur lögteknar". þetta er eptir-

tektar vert orbatiltæki, j)ví þab mun líklega eiga ab tákna, ab sá

sem ritab hefir hafi vitab, ab þær þrjár réttarbætr, sem ábr voru

komnar og næstar eru lögbókinni, hafi verib ekki lögteknar, og

þetta er rétt, ab engin þeirra hefir verib samþykkt á alþíngi svo

menn viti, enda þótt hin fyrsta þeirra, réttarbót Magnús konúngs

um óbótamál, sé prentub aptan vib Jónsbók í öllum útgáfum henn-

ar. — þær réttarbætr, sem eptir fylgja, og kallabar eru ^jlögtekn-

ar"; eru þessar:

1, réttarbót Eiríks konúngs 2. Juli 1294 (Lagas. I, 17—22).

2, réttarbót Hakonar konúngs l4. Juni 1314 (sst, I, 27—31).

3, jjHerjólfs bréf' eba réttarbót Hákonar konúngs um arf ætt-

*) Lagasafn handa íslandi I, 21. Réttarbót þessi er gefin áSvithuns-

messu, og er liklega réttara ab heimfæra hana til þeirrar Svithúnsmessu

sem er 2- Juli, h^ldr en til hinnar, sem er 15. Juli, eins og gert er í

Lagasafninu (sbr. Safn til sögu íslands II, 46).
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Ieií)íngs, 28. Marts 1318, sem er prentufe meb Jónsbók í öll-

um i'itgáfum (Nr. IV, sbr. NgL. m, 128).

4, jjHákonar bréf" um skuldalúkníng til norrænna manna á ís-

landi (^J>eir
af vorum mönnum sem sigla til íslands" o. s. frv.),

23. Juni 1305 (sbr. Lagas. handa íslandi I, 24—26).

5, j^Annaí)
Hakonar bréf", um arfatöku, þab eru nokkrar greinir

(1
— 4. 6. 8) úr réttarbót Hákonar konúngs frá 2. Mai 1313

(Ngl. IH, 99— 101), sem heíir vakib svo miklar þrætur á

Islandi, og hefir verið kölluð þar ýmist j,arftöku-réttarbót",

eba j,Möbruvalla réttarbót", ela ^jéttarspillir".
—

þareb ^rettar-

bót" þessi f>'lgir í flokki J)eirra réttarbóta, sem taldar eru .,lög-

teknar", þá lítr h'klega út sem ritari bókarinnar hafi talib J)ær

greinir úr henni löggildar, sem hann hefir tekií), en \)ó er

þetta ekki allskostar víst, því vera kann ab greinir þessar sé

komnar meb af einskonar tilviljun einúngis; en allr j)essi

réttarbóta-kaíli er á bls. 287—303 í skinnbókinni.

Seinast í bókinni er gamli sáttmali, þannig orbabr sem

hér fylgir, ab öbru leyti en |)ví, ab greinaskiptíngin er hér sett

og tölur vib, einsog í hinum öbrum afskriptum sáttmálans.

Samþycktar brief Jslendinga.

J Nafni födur og sonar og anda heilags.

var med þessu iatad og samþyckt skattgialld af Jslandi

vndir noregs krunti af almuganum med lofa laki a alþijngi

en önguö öðru.

Vær biodum virdulegum herra Hakoni konungi hinum

koronada vora þionustu vnder þa grein iogmanna* sem sam-

þyckt er milli konun^domsinz og þegnanna er landit byggia.

1. J fyrslu grein ad vier vilium giallda konungi skatt og

þingfarar kaup sem logbok voltar og alla þegnskylldu suo

framt sem fialldit er vid oss þat a mole var ialad skatt-

inum.

2. J fyrstu ad vtan stefningar skylldum vier aunguar hafa

vtan þeir menn sem dæmdir verda af vorum monnum a al-

þingi burt af landiuu.

3. Jlem ad jslendskir sie Iggmenn og syslu menn hier

*) þannig i skinnb,, á .sjálfsagt ab vera: laganna.
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a landinii af þeirra ætt sem at fornu hafa godordin vpp-

giefíd.

4. Jtem ad sex hafslíip gangi a hueriu ari til landsinz

forfaila iaust.

5. Krfdir skulu vpgefast fyrir Jsiendskum monnum j

uoregi huersu leingi sem stadit hafa þegar rietter arfar koma
til eda þeirra vmbodz menn.

6. Landaurar skulu og vppgefast.

7. Jtem skulu og Jslendskir menn slijkan riett hafa J

noregi sem þeir hafa adur bestan haft,

8. Jtem ad kongur late oss na fridi og Jslendskum Ipg-

um epter þui sem logbok vor vottar og hann hefur bodit j

sijnum brefum sem Gud gefur honum framast vit til.

9. Jtem jarl vilium vier hafa yör oss medan hann helld-

ur trunadi vid ydur en frid vid oss.

10. Hallda skulum vier og vorir arfaR allah trunad vid

ydur, medan þier og ydrer arfar hallda trunadi vid oss og

þessar fyr skrifadar sættar giorder eii lauser ef rofiu verdur

af yduarri alfu ad bestu manna yfersyn.

M.

þessi afskript gamla sáttmála er tekin eptir skinnbók í safni

Arna Magnnssonar, sem er merkt Nr. 458 í 12 blaíia broti. Sú

skinnbók er komin til Arna frá ílalldóri Einarssyni hérumbirí704,
en Halldór þessi var sýslumabr í þíngeyjar sýslu nokkur ár og
andabist i stóru bólu 1707. Hann var fróðleiksmabr og hefir rit-

ab mebal annars ^^um íslands fyrstu byggíng og hversu hér hófust

lög"^
— Skinnbókin er ritub hérumbil 1570, svo sem ábr er get-

ib, þar sem stuttlega er minnzt á bók þessa (bls. 560) og hefir

88 blöí); á henni er harbla mjög blandab safn af réttarbótum og

lagagreinum, samþykktum og dómum, forsögnum, ti'undar-reikníng-

um og fleira. Fremst af öllu er reikníngr yfir ómaga framfæri,

sem er fróblegr ab því leyti, ab menn sjá þar hvab ætlab hefir

') sbr. Halfd. Einarss. Sciagr. Hist. Liter. Island. bls. 183. 194-

Skýrsla um handritasafn hjns isl. Bókmentafélags bls. 25. 91. 9'2.
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veri?) mefe ómögum til framfæris á sextándu öld. — Næst því er

reikníngr, sem telr fátækra tíund af hálfu hundrabi, sem er alin

vöru, og þab fram til fjörutíu hundra?)a, sem verbr tólf álnir vöru;

þessi reikníngr er á bis. 2— 5, og eru þær blabsíbur uppskafníngr,

sem líklegt er ab ritab hafi verií) á upphaflega forsagnir til aí)

setja þíng, einsog finnst í handritum ekki allfáum, og optastnær

fremst í þeim; en ab svo hafi og hér verib má rába af því, ab

næst uppskafníngsblöíiunum (bls. 2—5) er síbari hlutinn af for-

sögn til þíngs-uppsagnar.
— Næst eptir þetta er fyrst Stóridómr

frá 1564 (bls. 7—14) og þar á eptir nokkub úr Píníngsdómi

hinum sibara, frá 1490, um tíundir (bls. 14— 15). Eptir þab

koma ymsar lagagreinir, þar til kemr statúta Vilhjálms kardínála

frá 1247 (bls. 36—37, sbr. bls. 560 hér ab framan). Næst á

eptir kemr alþíngis-samþykkt um vinnuhjú, sem víba finnst í hand-

ritum vorum, og prentub er (Nr. XVl) í útgáfura Jónsbókar, Víba

hvar er alþíngis-samþykkt þessi árfærð til 1400, en hér til 1404

(bls. 37—38); þab er einnig eptirtektar vert, ab fyrirsögn fyrir

þessari alþíngis-samþykkt er meb raulu letri og orbub þannig:

^^sattmali er gior var [vib] H(akon) konung" ; sýnir þab, ab annar

mabr en sú, sem ritafci sjúlfa textana, hefir ritab upphafsstafi og

fyrirsagnir á eptir meí) litum, sem menn köllubu ab lýsa bókina,

og ab sá maðr hefir ekki gáb betr ab efninu en svo, ab hann

hefir hugsab 'ab hér stæbi gamli sáttmáli.

Eptir alþíngis-samþykktina um vinnuhjú eru ritabar forsagnir

nokkrar og um bókareib (bls. 38— 40), en |)ar á eptir fylgir

mikill flokkr af réttarbótum (bls. 41—68) ymsra konúnga, frá

Magnúsi Hákonarsyni til Magnús Eiríkssonar, en í engri réttri

röb; seinast er um forkaupsrétt konúngs ('meb Jónsbók Nr. Xlll).

Eptir |)enna flokk af réttarbótum kemr gamli sáttmáli, sá

er hér fylgir eptir, og er hann í skinnbókinni-á bls. 68—70;

næst á eptir kerar í bókinni alþíngis-samþykkt um knífaburb (bls.

70), en |)ar næst á eptir er bréf Kristjáns konúíigs þribja 1551,

um skilgetníng prestabarna (prentab meb Jónsbók aptast). Eptir

þetta eru ritabar nokkrar lagagreinir úr þjófabálki og um rannsóknir

(bls. 71—76), og þar næst tvö konúngabref, annab Kristjáns hins fyrsta

(1480) um bændakirkjur, og hitt Kristjáns hins þribja um bann mót

vetrarlegu útlendra á fslandi. Eptir nckkrar greinir lagalegs efnis

og forsögn um lögbobníng ómaga koma enn þær þrjár réttarbætr

(1305. 1294. 1314) sera vant er ab fleyga inn í Jónsbók (bls.
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80—98). en eptir þafe koma enn lagagreinir og forsagnir (bls

98-113).
I seinasta kafla bókar þessarar er f'yrst saktal lögbókar (bls.

114— 151, þar á eptir koma Rípar-artikular a íslenzku (bls. 151

— 167), síí)an ^jKoldings Recess" í 4 greinum (bls. 167—172. þá
kemr enn tíundar reikníngr til fátækra tíundar af hálfu hundraíii

til tuttugu hundraba (bls. 172— 173), því næst fjárlag eptir Kaupa-

bálki í Jónsbók (bls. 174— 176), og aíi endíngu t\ær línur á sömu

blatsítu, sem byrja svo : j^Sex áhia lúngt (tré) er borblægt" o. s.

frv.j en |)ar meh endar bókin nebst á blaísí^u, svo ekki verbur

séb hvort hún hafi nokkurn tima stærri verib, þó líklegast sé ah

týnzt hafi aptan af henni á(br en hún kom í eigu Arna Magnús-
sonar.

Gamli sáttmúH er prentabr hér meb sömu tilhögun í greina-

skiptum og greinatölu, eins og hér aí) undanförnu hefir verib sett.

Samþyckt logmannana a alþingie almugans og logRiettunaH.

I Nafne faud[u]r. og sonar og anda heihigs.

War jatad og samþyckt. af aulium almuganum a Jslandi

raed lofa lake.

at. vær biodum virdnlegum herra. Hakone konge hinum

koronada vora þionustu undir þa grein lagana er samþyckt er.

medal kongsens og þegnana, þeirra er landit byjígia.

1. Er su fyrsta Grein at vær vilium giallda kongi skatt

og þingfarar kaup. slikan^ sem logbok uotlar. og alla þegn-

skylldu. suo framt sem hallden eru vid oss. þav heit. sem j

raole skattenum var jatad.

2. J fyrsttt at utan stefnur vilium vær aunguar hafa utan

þeir sem dæmdir uerda af vorum maunum a jslandi a al-

þingi hurlt af lundinu.

3. Jtem. Jslenskir sieu log menn og suo syslu menn a

landi voru. af þeirra ælt sem at fornu hafa Godordin upp

Geíit.

*) fyrirsögn og upphafsstafr rautt. Strik rauc) hér og hvar, eitt eha.

tvö, nií)r í gegnum línuna.

^) rétt: slíkt.
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4. Jtem, At vi hafskip gange lil iandzens forfallalavst.

5. Arfar si\ulu upp Gefast j noregi fyrir Jslendzliuníi

monnum huersu leinge sem stadit hafa. þegar Rielter arfar

koma til edur þeirra um bodz menn.

6. Landavrar skulu þeim og upp gefast.

7. Jlem. Slikan Uiell skulu hafa Jslenskir menn j uor-

egi sem þeir hafa bestan haftt.

8. Jlem. At koner lati oss na jsienskum logum og fridi

efter þni sem vor logbook uottar. og hann hefur bodit j sin-

um brefum sem Gvd gefr honum afl til.

9. Jall uiliu vær hafa yíir oss medan hann helldur trvnad

vid ydur [en frid vid oss.

10. Hallda skulu vær og vorer arfar allan trvnad vid

ydur^ medan þier og ydrer arfar hallda uid oss þessa sattar

giord. ero uær iausir. ef rofen uerdur af ydar hendi at bestra

manna yfer syn.

N.

í bókhlö?)u Holsteins greifa ab Hleiferuborg (Ledreborg) á

Sjálandi eru til tvö handrit af Jónsbók á skinni, annab þeirra er

í arkarbroti og er ritab meí) nnikilli vibhöfn, en mun |)ó varla

vera eldra en frá 17. öld (1681 heldr en 1581) og sýnist munu
vera komib frá Skálholti ; hin bókin er í minnsta fjögra blaba

broti, ela í breibu átta blaba broti, og hefir fyrirsagnir meb raubu

letri og upphafsstöfum meb ymsum litum. Bók þessi er án efa

ritub á sextándu öld, og á einu aubu blabi, sem er í bókinni milli

Farmannalaga og þjófabálks, stendr skrifab meb sömu hendi eba

samtíba bókinni: j^Hallur Magnusson á mig". þessi Hallr Magnús-
son hefir ab líkindum verib sá, sem var bóndi í Skagatirbi og

hetir ort Hugardómsdrápu og fleiri kvæbi (f hérumbii 1.587),

getr verib hann hafi sjúlfr ritab bók þessa og átt hana sítan. Á
sama blabi stendr uafnib Bjarni Hallsson, og ab hann hafi fengib

bókina frá föbur sínum 2u. Febr. 1689; hefir þessi Bjarni lík-

lega verib sömu ættar, svo ab bókin hefir gengib ab erfbum í ætt-

^) frá [er fyllt eptir öbrum handrituin. Þar hefir líklega verib hlaupib

yfir línuj þannig er og í öllum hinum eldri útgáfura Jónsbókar: 1578.

(1580). 1582. 1707 og 1709.
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inni um all-lángan tíma, yfir •hunclra& ár eba lengr. 1 texta lög-

bókarinnar fylgir skinnbók þessi ab mestu leyti sama flokki sem

útgáfan frá 1709, en víkr \)ó frá í sumum stöbum og hefir þar

afbreytíngar sem eru allmerkilegar, seinast í þjófabálki er 24.

kapítuli ^^um vægfearmál", sem ekki er í útgáfunni, og fylgir þar

vísa, sem telr alla bálka lögbókarinnar í röb, og er sett saman

til minnis þeim, sem hafa urii hönd lögbókina; hún finnst víí)a

ritub, og sýnir bók þessi ab hún muni vera ort á sextáudu öld,

og getr verib hún sé einmitt eptir Hall Magnússon ;
hún er þannig:

þíngfar, kristni^ þegngjöld manns,

þar næst giptíng, erfbakrans,

framfær, brigbi, leiga lands,

lög um reka, kaupa fans,

þá eru farmenn J)jófum hjá, og þar skal stans.

|>es8 má geta, aí) víba eru dreg/iar upp myndir af mönnum

og dýrum og ymsum ófreskjum, og eru þær utanmáls hér og

hvar í bókinni.

Eptir lögbókinni fylgja ymsar forsagnir fyrir ei?)um og sætt-

um, sem ekki eru í útgáfum Jónsbókar, og alþíngis-samþykktin

um melrakkaveibar, en af réttarbótum þeim, sem í útgáfunum

eru, hefir þessi bók einúngis þrjár: Magnús koniings um óbóta-

mál (X.1
í wtg), Hákonar konúngs um arf ættleiMngs (IV í útg.)

og réttarbót hins sama konúngs um gjafir til dómenda (IX í útg.).

Rö^in á þessu sýnist vera ab handa hófi, því næst á eptir al-

þíngis-samþykktinni
um melrakkavei?)ar, og á undan hinni siíiar-

töldu réttarbót, er ritaíir gamli sáttmúli íslendínga vib Noregs

konúng (XIV í útg.) þannig orbabr sem hér fylgir; þó er hér'

ekki fylgt stafsetníng skinnbókarinnar, og greiuaskiptíng er eptir

því sem haft hefir verib í liinum undanfarandi, einnig er tölun-

um bætt vií>, því þær hefir skinnbókin ekki.

l nafni föðiir ok sonar ok anda heiiags.

var jáð ok samþykkt^ af öllum ahnúga á alþíngi í íslandi

með lófataki.

•) giptíng, skinnb. — j^kristni^' þ. e. Krístindómsbálkr. Konúngserfí)i

eru hér ekki taldar.

^) samþyktur, skinnb.
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at vær bjóðum virðuligum herra Hákoni konúngi enum

kórónaða vora þjónustu, undir þá grein laganna, er samþykkt
var meðal konúngs ok þegna þeirra er landit byggja:

1. Er þat fyrsta grein, at vær viljum gjalda konúngi

vorum skatt ok þíngfararkaup, slíkan^ sem lOgbók voltar, ok

alla þegnskyldu, svo framt sem haldin er[u] við oss þau heit,

sem á móli skattinum var jáð:

2. í fyrstu, at utanstefnur allar skulu af leggjast, utan

þær sem dæmdar verða af vorum mönnum í fslandi á alþíngi

í burt af landinu.

3. Ilem at íslenzkir sé lögmenn ok sýslumenn á landi

voru, af þeirra ælt, sem at fornu hafa goðorðin upp gefit.

4. Item at vi skip gángi hvert ár híngat til iands íor-

fallalaust.

5. Arfar skulu upp gefast fyrir íslenzkum mönnum í

Noregi, hversu lengi sem staðit hafa, þegar réttir arfar koma

til, eðr þeirra umboðsmenn.

6. Landaurar skulu ok upp gefast.

7. Slíkan rétt skulu íslenzkir menn hafa í iNoregi, sem

þeir hafa beztan haft.

8. llem at konúngr láti oss ná vorum lögum ok íriði,

eptir því sem lögbók vor vottar og Guð gefr honum fremst

efni til, sem haun heör boðit í sínum bréfum.

9. Jarl viljum vær ok hafa, svo lengi sem hann heldr

trúnað við yðr en frið með oss.

10. Halda viljum vér ok vorir arfar allan trúnað við

yðr, nieðan þér ok yðrir arfar balda trúnað við oss.

J)essi sátt er laus af oss ef rotin verðr af yðvarri hendi

at beztra manna yfirsýn.

o.

I handritasafni háskólans í Uppsölum í Sviþjób er geymd

skinnbók ein í fjögra blaf)a broti
,
178 blöb alls ab stærð, sera

hefir komizt í eign bókasafnsins (1669) meb öbrum handritum

íslenzkum, merkilegum og sjaldgæfum, ab gjöf eptir greifa Magnus

^) rétt. slíkt.
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Gabriel de la Gardie, sem var einn hinn ypparsti ríkishöfbíngi í

Sví|)jc)b í tíb Kristínar drottníngar. Skinnbókin er nú Nr. 9 í

safni þessu. MHguús greifi hafti fengib handritin eptir Stephanius,

prófessor í Sór, nafnfrægan á sinni tíb fyrir lærdóm sinn og rit í

fornum norrænum fræbum, og einkum fyrir útgáfu af Danmerkr

sögu eptir Saxa; en Stephanius hefir án efa fengib bók |)e8sa frá

einhverjum af vinum sinum á Islandi, annabhvort frá Brynjólfi

biskupi (einsog skinnbdkina af Grettki) eba öbrum, |)ví um þær
mundir fíktust margir lærbir menn í Danmörk og annarstaí)ar eptir

íslenzkum handritum
, og íslendíngar voru ekki fastir á |)eim;

þeir létu skrifa upp þab sem |)eir vildu eiga, á pappírsbækr, og
rifu síban skinnbækrnar í sundr, eba gáfu j)ær þeim sem vildu.

Skinnbók |)essi er ekki forn
,

en hún ber mörg merki þess,

a?) hún hefir verib vel vönduí) í fyrstu. Um uppruna hennar má
ráfca af |)ví ,

ab hún hefir á næst seinasta blabi (177) ættartölu

sira Sigurbar Jónssonar á Grenjaí)arstöfcum, sonar Jóns biskups

Arasonar, mun þab því ekki ah efa, ab bók þessi muni vera ritub

fyrir hann eba ab hans forlagi, ab vörri ætlun hérumbil 1570, og

þar á eptir, en hann andabist 1595. Vib ættarlöiuna er bætt

þremr libum (þuríbr
— Arni — þorleifr); þar af má sjá, ab

bókin hefir komizt ab Stóradal i Eyjafirbi, anna&hvort ab sira

Sigurbi hfanda eba eptir hann, því þuríbr dóttir hans átti Magnús

bónda Arnason í Stóradal, Pétrssonar, Loptssonar^ ; þeirra son var

Arni Magnússon á Grýtubakka, sem átti Sigribi Arnadóttur frá

Hh'barenda, Gíslasonar; sonr Árna og Sigríbar var þorleifr, sem

bjó á Ey (Pétrsey) í Mýrdal^. A öbrum stab í bókinni (bl.

175) er ritab ^^fríbréf Torfa Arasonar", sem Kristján konúngr hinn

fyrsti gaf um haustib 1450; þab er ritab meb nýjari hendi
,

en

hitt í bókinni, hérumbil frá 1600; þar eru taldir fimm iibir frá

Torfa: Málfríbr — Jón — Torfi - Máifríír — Eh'n, og er þab

einnig kunnug ættkvísl
, því Elín þessi var gipt Pélri í Vík á

Svalbar&sströnd, Magnússyni, Arna sonar frá Stóradal, sem íyv var

nefndr^.

þess er annars helzt ab geta, ab á fyrstu blöbum bókar

þessarar (1
—

II) eru forsagnir fyrir j)ínga setníngum bæbi í hér-

abi og á alþíngi m. fl. — þar eptir fylgir Jónsbók (12
—

115),

*) Biskupa sögur II, 389. 413.

2) Biskupa sögur 11, 390.

*) Biskupa sögur II, 393.
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og fylgir texti hennar útgúfunum aö mestu, en er þó á stöku

stöburn betri en |)ær. Réttarbætr eru fleygaíiar inu á venjulegan

hátt. Næst eptir Jónsbók fylgja nokkrar greinir um eiíiatökur,

og um nt|)ý?)íng ei^s, og þar er iun settr gamli sáttmáli,

þannig orbabr sem hér fylgir (bl. llób), nema að stafsetníngu er

ekki haidib, og a?) greinaskipan er sett meb tölum, eins og í hinum

fyrirfarandi afskriptum sáttmálans. — Eptir |)etta kemr í bókinni

mikill flokkr af réttarbótum (bi. 116— 139), sumar íslenzkar og

sumar ekki
; þar er tekib meb bréf Vilhjáhns kardínála um helgi-

daga leyfi og alþíngis-samþykktin um vinnufólk, en seinast í þeim

flokki er tilskipun Margrétar drottníngar um vígsbætr eptir fútæka

menn. — J)ar á eptir er alhnikill flokkr af ymsum forsögnum í

málaferlum, registr yfir Jónsbók (bl. 144—166), biskupatal á

Hókim til Gubbrands biskups, dómar nokkrir, ættartala Sigurbar

prests á Grenjabarstöbura, sem ábr var getib, og annab fleira.

Gamli sáttmáli.

í nafni föður ok sonar ok anda heilags.

Var iatað ok samþylikt af öllum almúganum á fslandi

með lófataki.

at vær bjóðum virðulegum herra Eíákoni koniingi hinum

kórónaða vora þjónustu, undir þá grein laganna er samþykkt

er meðal konúngdómsins ok þegnanna. þeirra er landit byggja.

1. er sú fyrsta grein, at ver viljum gjalda konúngi skatt

ok þíngfararkaup, slíkan^ sem lögbók vottar, ok alla þegn-

skyldu, svo framt sem haldin eru við oss þau heit, sem í mót

skatlinum var játað.

2. I fyrslu at utanstefnur skylldu ver engar hafa, utan

þeir sem dæmdir verða af vorum mönnum á alþíngi út af

landinu.

3. Jtem íslenzkir sé lögmenn ok svo sýslumenn á landi

voru, af þeirra ælt sem at fornu hafa goðorðin upp gefit,

4. Jtera at vj hafskip gángi á hverju ári til landsins for-

fallalaust.

5. Erfðir. skulu ok upp gefast í Noregi fyrir íslenzkum

mönnum, hversu lengi sem staðit hafa, þegar rétlir arfar

koma lil eðr þeirra umboðsmenn.

*) rétt. sHkt.
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6. Landaurar sknln þeim ok upp gefast.

7. Jlcm slíkan rélt skulu hafa íslenzkir menn í Noregi,

sem þeir hafa beztan haft.

8. Jlem at konúns^r láti oss ná íslenzkum lögum ok

friði, eplir því sem vor lögbók vottnr ok hann hefir boðit í

sínum brefum, sem guð gefr honum framast vit til.

9. Jarl viljum ver ok hafa yfir oss, meðan hann heldr

tní við yðr en frið við oss.

10. Halda skulu svo vorir arfar allan trúnað við yðr,

meðan þer ok yðrir arfar haldið Irúnað við oss ok þessar

sættargjörðir. en laus er ef rofin verðr af yðvari hendi með

beztu manna yfirsýn.

P.

Sú afskript af gamla sáttmála, sem hér fylgir, er prentub

eptir skinnbók í safni Arna Magnússonar, Nr. 147 í 4to, sem er

komin frá Bjarna bónda Sigurbssyni á Heynesi á Akranesi
, og

köllub þessvegna Heynes-bók. Jiessi bók er í fyrstu ritub hér-

umbil 1490, og hefir þar veri?) ritu?) Jónsbók mét nokkrum

réttarbótum á eptir, og svo Kristinréttr Arna biskups; en snemma

hefir verib farib illa meb bókina, svo ab þegar á sextándu öld befif

verib týnt úr Jónsbók nokkrir kapítular úr Mannbelgi, og hefir

þar verib skotib inn blöbum, og þetta ritab þar á, sem týnt hefir

verib, og þá um leib sýnist hafa verib bætt inn töluverbu af

réttarbótum, gamla sáttmála og stóradómi. þessi kaflinn er ab

nokkru leyti ritabr á uppskafníng, svo ab tekib hefir verib stykki

úr eldri skinnbók, skafib af letrib og skrifab svo ofaní. þessi

uppskafníngs kafli er bls. 185— 220 í bókinni, en á næstu blab-

síbu þar á eptir (221
—222) má lesa kafla úr Ragnars sögu lob-

brókar; þannig má og rekja Ragnars sögu víbar, t. d. á bls.

188 og 189— 192, svo ab varla mun efamál , ab Pagnars saga

hafi verib ritub í fyrstu á þessum uppskafníngsblöbum. Ekki

sýnist skinnbók sú hafa verib eldri en hérumbil frá 1450, en

þab sem ofanyfir er ritab sýnist muni vera hérumbil frá 1580.

Auk þessa finnst enn ritab nokkub í bókinni hérumbil 1600

og 1650.

I þeim hluta skinnbókar þessarar, sem elztr er, og Jónsbók
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hefir verib ritub í, eru réttarbætr ekki nema á sumum stöbum

fleygabar inn í lögbókina, en |)ar sem hún hættir eru tvær réttar-

bætr tengdar vrb, sem eru fyrst réttarbót Eiriks konungs 2. Juli

1294 og önnur Hákonar konúngs 14. Juni 1.314, og eru þær tvær

hinar sömu, sem vant er ab fleyga inn í lögbókina (bls. 177—
184). Eptir þær tekr vib annar kafli bókarinnar, sem hér er

talinn muni vera ritabr um 1580, og er |)ar mikill flokkr af

réttarbótum og nokkrar alþíngis-samþykktir, en engar abrar en

þær, sem vant er ab taka í þesskonar söfn. þó má þess geta,

ab hér er hin svonefnda lánga réttarbót Kristjáns konnngs fyrsta

(bls. 209— 2 í 3) og Möbruvalia réttarbót Kristjáns annars frá

1507, árfærb hér til 1541, eins og sumstabar finnst annarstabar

(bls. 205), en .^gamli sáttmáli", sem hér fylgir á eptir, er ritabr

á bls. 213—214 í skinnbókinni
, og þar á eptir Stóridómr (bls.

214—218). En seinast í bókinni (bls. 223—266) er Kristinréttr

Arna biskups , og er hann meb elztu hendinni, sömu og þeirri,

sem hefir ritab mesta hlutann Jónsbókar.

Brief vm skatt af islandi^

I nafni faodur og sonar og anda heilags.

var þetta icatad og samþicgt af ollum alravga m islandi

med lofalakí m alþijnge

ad uier biodum hoikoni kongi korvnada vora þionastu

vndir þcn grein laganna er samþicgt er milli kongdomsins og

þegna er landid byggia

1. er Sw hin firsta grein, ad uier uilium giallda skatt og

þijngfarar kaup kongl slijgt sem logbook vottar og alla þegn-
skilldu so fraint sem halldinn er vid oss þavg heijt sem moti

skatlinum var icatad

2. utanslefnur^ vilium vier ongvar hafa vtan þeir menn

sem dæmdir verda af vorvm landsmonnum cci alþijngi burt af

landinv.

3. item^ islendskir sie logmenn og sijslumenn ca landi

uorv af þeirra ætl\m er ad fornu hafa godordin haft.

*) fyrirsögn og upphafsstafr raii^i

') iipphf>fin meb ranf)u.
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4. item^ vi hafskip gangi ca hvoriv cari til landsins for-

falla iavst

5. eifdir fyrir^ islendskum monnum skulv vppgiefast i

noregi hiiorsv leingi sem stadid hafa þegar rieltir arfar koma

til edur þeirra umbods menn

6. landavrar skulv og vppgiefast

7. Jslendlngar^ skulv slijkan riett hafa i noregi sem þeir

hafa bestan haft

8. ilem^ kongur lcati oss nca islendskum logum og friði

eftir þvi sem logbok voUar og hann hefur bodid aidur i sinvm

brief\m so sem Gvd giefur honum afía til

9. iarl^ vilium vier hafa iör oss medah hann helldur

trwnadi vid idvr En frid vid oss

10. halida skulvm vier og vorir arfar allan trwnad vid

idur og idra medan þier og idrir arfar hallda trwnad vid oss

og scattargiord þessa Eb lavs med ollv ef rofin verdur af idar

hendi.

Q

þessi afskript sáttmálans er prentub eptir skinnbók í Thotts

handritasafni í hinni konúnglegu bókhlöbu, Nr. 2100 í 4to. þessi

bók hefir 69 blöb, eba 138 blabsíbur, og er í allstóru fjögra

blaba broti, ritub í tveim dálkum á blabsibu meb skýrri og góbri

hendi, ab líkindum seint á sextándu Öld, og á ab gizka hérumbil

1580. þar er fyrst á ritub Jónsbók, og tekr hún yfir 57V2 blab

(bls. 1— lló). Bókinni er skipt í bálka og kapítula, og er fyrir-

sögn fyrir hverjum meb raubu letri, og upphafsstafir meb ymsum
litum, en í upphafi hvers bálks eru upphafsstafirnir stærri en

annarstabar og lýstir meb fleiri litum og meiri vibhöfn, surastabar

meb myndum í. Sumstabar eru og lausar rayndir nebaumáls eba

utanmáls í bókinni (t. d. bls. 70. 79. 102. 10.3. 118. 126 og

víbar). f texta lögbókarinnar er skotib inn klausum lír réttarbótura

Eiríks konúngs og Hákonar háleggs, á sama hátt og venjulegt er.

Næst á eptir lögbókinni fylgir yfirlit yfir hana (bls. 116— 127)

*) upphöfin meb raubu.
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eptir bálkum og kapítulum. Seinast (bls. 128— 138) er safn af

réttarbótum , og er fyrst í |)eirri röb réttarbót Húkonar konúngs

Magnússonar ýngra um arf eptir Gunnar Andrésson (1371), sem

er prentub meí) lögbókum íslenzkum ; þvínæst eru réttarbætr

nokkrar Hákonar konnngs Magnússonar hins eldra, sumar nor-

rænar og sumar i'slenzkar, sem vanalega fylgja íslenzkum lög-

bókum. Seinast í réttarbóta rötinni er réttarbót Magnús konúngs,

Eiríkssonar um sýslu veitíngar á Islandi, og j)ar eptir um for-

kaupsrétt konúngs (^^um kaup á vöru", bls. 135). Næst þar á eptir

fylgir j^gamH sáttmáli", sá sem hér er prentabr. Eptir hann

koma tvær alþíngis-samþykktir : ^^um hnífabuií)" og j^um vinnu-

fólk". J)ar næst er bréf Kristjáns þribja um skilgetníng presta-

barna á íslandi, útgefib 1551 (sanct. Galli dag e^a 16. Oktbr.),

og er þar af augljóst. a& bókin er rituð ekki fyr en á síbara

hluta sextándu aldar. Seinast í bókinni er kafli úr réttarbót

Hákonar konúngs háleggs, sem skipar í bók helgidaga leyfi Vil-

hjálms kardínála, og skýrir frá leyfinu (bis. 137), og þar næst á

eptir ab lyktum á seinustu blabsíbunni réttarbót Hákonar konúngs

um sókn á kristinsdóms rétt og nefndar menn" (prent. í Safni til

sÖgu íslands II, 166— 167); á eptir þessari réttarbót er aubr hálfr

dálkr í skinnbókinni, og má þar af sjá. afc þar hefir aldrei meira

ritab verib.

Gamle Sattmale m mille Norex kongs og Islendinga.

I nafne faiidur og sonar og anda heilax

var iatad og samþyckt af ollum almuga m islandi med

lofa taki.

ad vier biodum virdilegum hcrra hcakoni kongi hinum

koronada vora þionuslu vnder þa grein laganna er samþyckt

er medal kongdomsins og þegnana þeirra er landit byggia.

1. Er su fyrsta Grein ad vier vilium Giallda kongi vorum

skatt og þijngíarar kaup slijkan sem logbok voltar og alla þa

þegnskylldu suo framt sem halldin ef[n] vid oss þau heit sem

i moli skaltinum var jatad.

2. i fyrstu ad vier vilium onguar vtan stefnur hafa vtan

þeir sem dæmdir verda af vorum monum ca islandi ax alþijngí

Rurt af landinu.

Dipl. Isl. 1. B. 45
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3. Jtem ad ivSlendsker sieu iogmenn og sijslu menn cn

iandi voru af þeirra ælt sem adur iiafa Godordifi liaftt.

4. Jtem ad vi liafslvip Gangi ca liuoriu Ari: hingad thil

iandsins forfallalaust

5. arfar skulu vpp gefast i noregi fyrir islendskum

monnum huorsu leingi sem stadit hafa þegar rietter arfar

. koma thil edur þeira vmbodzmenn

6. Landaurar skulu og vpp^efast þeim.

7. Item slijkan riett skulu hafa islendsker menn i noregi

sem þeir hafa liestan haft.

8. Item ad kongur lati oss nax islendskum logum og

fridi eptlir þui sem logbok vottar og hann hefur bodit i sijnum

Brefum Sem Gud gefur honum afl^ thil.

9. Jarl vilium vier og hafa yfir oss medan hann helldur

trunad vid ydur [en frid vid oss

10. hallda vilium ver og vorir arfar Irunad vid ydur'^

medan þier og ydrer arfar hnlida vid oss þessa saltar Giord

erum vier lauser ef rofin verdur af yduaRi IJendi ad Bestu

mana yfer syn.

R.

J)es8Í afskript gamla sáttmála, sem hér fylgir, er prentu^

eptir skinnbók í handritasafni |)ví, sem Otto Thott greifi hefir átt, og

nú er í konúngsins stórn bókhlööu Nr. 2099 í 4to (Tbott ).
Sú bók

er í minnsta fjögra blaba broti eða breibu átta biaí)a broti, ritub

ár 1581, og hefir 4-50 biabsí^ur eba 22ó blöb, vantar þó a&

minnsta kosti eitt blab ab aptan. Saurblabib fremst í bók þessari

er skinnblab úr bók, sem er eldri en bókin sjálf, og er þab efri

helmingr blabs, skorinn yfir þvort, en þar er ritab á brot úr

Stjórn, sem grípr inn í I. Samuelsbók 20. kap. (í úígáfu

Ungers kap. 240, bls. 471—472); en bók sú, sem blab þetta er

tír,
er ritub á fimtándu öld ab líkindum, og heldr snemma, og

hefir verib meb settri og góbri hönd.

*) alf, misrilab í skinnbókinni.

*) frá [er fellt úr í skinDbókinni.
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Sjálf skinnbókin hefir inni aí) halda : 1, Jónsbók, bls. 1—
347, byrjar á bréfi Magniís konúngs. Textinn er í heilum línum

meb skiptíngum í búlka og kapítula, og fyrirsögnum ofanmáls.

I fyrstu munu allar fyrirsagnir og upphafsstafir hafa ver\h óritub,

en ætlabar eybur fyrir; sumstabar hafa l)á stafirnir veriib dregnir

upp síí)ar, meb litum ela bleki, og sumstabar fyrirsagnir meb rauðu

bleki, en nú er þab máb og víbast standa eyburnar opnar fyrir

upphafsstöfum og fyrirsögnum. Béttarbætr eru stykkjabar í sundr

og felldar inn í bókina, einsog í flestum handritum Jónsbókar, en

þab er sjaldgæfara, ab hér eru engar konúngserföir, og er fellt úr

í Kristindómsbálki frá því í þribja kapítula og til enda hins

áttunda. Vib enda lögbókarinnar, nebst á bls. 347, stendr þetta :

^jNu er vor logbok komin a enda

hia gudi munum vier aller j himiRiki lenda.

Endud fyrsta dag Junii M. D. Lxxxi,

2, Réttarbætr: Næst eptir lögbókina fylgja réttarbætr Eiríks

konúngs og Hákonar háleggs, þær þrjár sem vanar eru ab vera í

lögbókinni. pær eru hér limabar sundr í greinir, eptir bálka og

kapítula röb í bókinni. því næst kemr réttarbót Eiríks konúngs

frá 1294: ^^Mebur handsaulum skal jarbir byggja", o. s. frv., og

er hún hér í heild sinni þar sem hún var ábr í greinum. þar

eptir koma fjórtán réttarbætr í röb, og er seinast í þeirri röb

bréf Kristjerns konúngs (Kristjáns fyrsta 1463): Um forbob móti

ab kaupa vib útlenda ábr sekkjagjöld sé greidd, og um |)á sem

ekki vilja heyra stefnur eba dóma. þessi kafli bókarinnar gengr

frá bls. 348 til bls. 407.

3, Alþíngis samþykktin um vinnufólk (1404), árfærb hér til

1400 (bls. 407-409).

4, Appelieranar bréf, orbab sem almenn fyrirsögn eba for-

mular; þar eptir fylgir kapítulinn jjiessum málum má eigi appel-

lera", sem vanr er ab standa í Kristinrétti (Thorkel, 218—220)

bls. 409-412.

5, Gamli sáttmáli, sem hér er prentabr á eptir (bls.

412—414).

6, Forsagnir ymsar, fjórtán alls ; er fyrst um fjárkröfu og

heimstefna um skuld, seinast um lögbobníng ómaga (bls. 414-422).

7, Um bætr fyrir handarhögg eptir Gulaþíngslögum, fyrir

útstúngib auga, og fyrir afhögg fíngra (bls. 422).

8, Registr lögbókar (bls. 423 448).

45*
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Af tveiimir blöínim seiiiRst í bókinni er hib fyrra ennþá heilt,

en af hinu sií^ara rönd meb kjöinum, svo a?) sjást endar af lín-

unum, og má |)ar af rúba hvað |)ar hefir ritaí) verib. A fyrra

blabinu er rituí) Bæn dómara, og framan af forsögn fyrir |)íngsetn-

íng héra^sþíngs, en á síbara blabinu hefir verið síbari hUitinn, og

hefir hann tekib yfir alia fyrri blabsíbuna og hérumbil þrjá hluta

af hinni sí^ari. þar mun bókin líkast til hafa verib á enda, og

aldrei stærri.

I skinnbók þessari er mikib skrifab á nppskafníng, og er þab

allt Latína, sem er undir nibri og út er skafib. Ab framanverbu

er þab blöb nr latínskri bók
,
sem hefir verib prentub á búkfeil,

meb ýmislega litum uppliafsstöfum. þegar lengst aptur eptir dregr er

þab eins Latína sem undir er, en þab virbist vera skrifab en ekki

prentab. Ilvorttveggja hefir verib andlegs efnis, og lítr helzt út

sem þab sé i'ir orbubókum ebr þvílíku frá páfa-öldinni
— Nöfn

eigenda hókarinnar hittast þar ritub hér og hvar, og sýnast munu

vera frá seytjúndu og átjúndu öld, en ekki eldri
; þessi nöfn eni :

Andries Jonzson (bls. 293); Jon Andriesson á fjórum eba fimm

stöbum (bls. 422 o. víbar); Jon Jonsson (bls, 122 og víbar);

Aima P^vjólfsdóttir (bls. 2()7) ; Gubmundur Halldo[rsson], bls.

448. Nebanmáls á seinustu blabsíbu (450) er ritab ^^Mr.
Jon

Arnason", og sýnist vera frá átjúndu öld; líkast til þab sé nafn

Jóns ArnHsonar, sem var sýslumabr í Snæfellsness sýslu (1751—
1777). Hann var merkr fræbimabr, og hefir ritab um þínga

skipan og dóma ú íslandi í fornöld : Jlistorisk Indhdning til den

gamle og nye ishindske Rettergang'\ en Jón Eiríksson bætti um

og lét prenta (Kbhavn 17ö2. 4to ).
Jón sýslumabr er kunnugr

af rímum Árna Böbvarssonar á Ökrum, |)ví þær voru flestar

honum helgabar. þegar hann var stúdent vib háskólann í Kaup-

mannahöfn (1750— 17Ó4) var hann skrifari hjá Otto Manderup

Rantzan, greifa, er þá var stiptamtmabr yfir íslandi ; Jón mun þá

hafa átt þessa skinnbók og gefib hana Otto Thott, en eptir Thott

komst bókin í konúngsins stóru bókhlöbu meb safni hans.

Greinaskipuninni er hér hagab eins og í hinum fyrri, og töl-

urnar settar vib eptir sömu reglu. til þess ab hægra verbi ab bera

afskriptirnar saman.
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J^ nafni fo()[n]r og sonar og anda heilíjgs

var meh þegsu iuta'b og samþyckt skaitiiiaiidi af Jslandi

vndir noregs krunu af almuganum meb lófaluki a alþingi en

ðnguo au'bru.

Vær bio"bum vir^iligum herra hakoni kongi hinum korona'ba

vora þionuslu vndir þa grein laganna sem saniþyckt er miHi

kongdomsins og þegniinna er landit bygMÍa.

1. J fyrstu grein. ftt vier viliuin giallda kongi skatt og

þingfarar kaup sem Iðgbok voltar og alla þeííuskylldu suo

framt sem halldit er vi'b oss þat a moti var iatab skatiinum.

2. J fyrstu at vtan stefningar skylldum vier onguar hafa

vtan þeir CDenn sem dæmdir verba af vorum CDonnum a al-

þingi burt af landinu.

3. Jiem, at islendsker sie IðgCDenn og syslu CDenn hier

a landinu af þeirra ætt sem at fornu hafa go'borbin vppgefit.

4. Jlem, at uj hafskip gangi a huoriu ari til landsins

forfalla laust.

5. Krf'bir skulu vppgpfast fyri jslendskum CDonnum j

noregi huerssu leingi sern sta^il hafa þegar rietter arfar koma

til eba þeirra vmbobz CDenn.

6. landaurar skulu og vppgefast.

7. Jlem, skulu jslendskir CDenu hafa slijkan riett j noregi

sem þeir hafa a"br bestan haft.

8. Jlem, at kongr lati oss na fribi og jslendskum logum

eptir þui sem Iðgbok vor vollar og hann hefur bodit j sijnum

brefum sem gub gefr honum framast vit lil.

9. Jlem, jarl vilium \ier hafa yfir oss me"ban hann helldr

trunabi Ni"b ybr en frib vi"b oss.

10. Hallda skulu vier og vorer arfar allah trunab vi"b y"bur

meban þier og y'brer arfar halldu trunab vi'b oss og þessar

fyrskrifabar sæltar giorbir. Eii iausar ef roíin verbur af ybari

alfu at bestu manna yfir syn.

s.

Sú bók, sem Gamli súttmáli cr hér prentabr eptir, er ritub

á pappír meb niikilli vibhöfn og ágætlega góbri settaskriptar hendi

^) Eyba fyrir fyrirsögn og upphafsstaf.



710 GAMLl SÁTTMÁLl VIÐ NOREQS KONÚNG. Í264.

í tíb Gísla lögmanns Hákonarsonar, líklega hérumbil 1620. Á

fremsta saurblabi stendr, a?> Magnús Arason (á Reykhólum) fái

bókina Magnúsi Björnssyni (síbar lögmanni 1639— 1661) ^^til

tíignar og þakklætismerkis Anno 1626". En ofar á sama bla^i er

rita?), ab Magnús Arason hafi fyrst gefib hana sínum ^júnga elsku-

lega syni Jóni Magnússyni . . . er hans dygí)arlega móbir gaf

mér ábiir". þab má héraf sjá, ab Magnús Arason hefir fyrst

fengib bókina, |)á líklega nýskrifa^a, ab gjöf frá konu sinni, sem

var, einsog kunnugt er, |)órunn Jónsdóttir frá Galtalæk, köllub

þórunn hin ríka^. þab er J:iví líklegast, ab bókin sé rituð á

Subrlandi, Framan á titilblabinu eru myndir dregnar upp, og

nebst nafndráttr Kristjáns konúngs fjórba. Aptan á titilblabinu er

dreginn upp krýndr mabr meb öxi í vinstri og Olafssteina^ í

hægri hendi, hann trebr undir fótum dreka krýndan meb manns-

') Um ^órurni sjá Biskupa sögur II, 399— 400-

'^) V-db sem hér eru kallabir Olafssteinar eru einkennilega myndabir

steinar, sem fylgdu líkneski Olafs konúngs helga, og voru dregnir upp a

myndum hans. Þeir eru þrir, ef þe'u eru allir, og eru mynda^ir kringl-

óttir, einsog bollar meb mjög þykkum börmum og krínglótt laut et)a

kxipa innaní. Ne^sti steinninn er stærstur, og er ætlazt til, ab þegar

mibsteinninn er látinn ofaná hann, þá falli botninn á honum ofaní kúp-

ima á nebsta steininum. Þessi mibsteinninn er nokkru minni, en öldúngis

eins i laginu og hinn nebsti, og meb viðlika kúpu ab ofan. í*ar ofaní á

aí) falla þribi steinninn, og er hann minnstr og efstr, og þó kúpa í hon-

um ab ofan, einsog hinum. Steinar þessir eru líklega víba til enn á

íslandi, ef þeim væri gaumur gefinn, þvi þeir hafa líklega verib alstabar

þar sem kirkja var helgub Ólafi konúngi. Þeir hafa verib klappabir úr

hraungrjóti. Sumsta?)ar er einn af þeim eptir, og svo var á Þíngvöllum

fyrir skemmstu (í Juni 1873), ab á kirkjugarbsveggnum stób Ólafssteinn,

sem leit út fyrir ab hafa verib hinn nebsti af þeim þremr, og var þa^

munnmæli, ab þetta væri hlautbolli og væri úr heibni. I elztu útgáfu

Jónsbókar, 1578, er tréskorin mynd prentub aptan rá titilblabinu, og hefir

nebst í horninu ártal 1539. t'etta á ab vera mynd Olafs konútigs helga,

og má sjá þar hvernig hann heldur upp hægri hendi, og hefir steinana

þrjá liggjandi í lófanum, hvern ofan á öbrum. Menn vita einnig hvernig

á þessum steinum stendur. í'eir eru gjörbir í minníngu einnar af jar-

teiknum Olafs koniings, þegar braub urbu einusinni ab steinum hjá einum

greifa i Danmörku, sem ekki vildi tigna Olafsmessu dag, og skipabi

vinnukonu sinni ab baka braub á þessum degi, en hún var frá Noregi og

hélt fast vib helgi Olafs konúngs. ^essvegna mun þab og vera eflaust,

ab steinarnir sé lagabir eins og braubhleifar hafa verib ab fornu, meb
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höfbi. í^etta á efalaust ab vera mynd Ólafs konúngs helga , þó

þar standi ofannnáls^^Magnuf'' kgs" og er lögub mest eptir þeirri,

sem er framanvib elztu úígáfu Jónsbókar. I axarblabinu er hvítur

kross. Fyrir framan hvern báik í bókinni og sumstabar í stöfunum

eru dregnar upp manna myndir og dýra, merkilega vel; stafirnir

fyrir hverjum bálki stórir, og dregib í gull ; fyrirsagnir og upp-
hafsstafir fyrir kapitulum gyllt e^a blátt, rautt eba grænt.

I lögbók þessari eru rita^ar tvær greinir, sem eru almenns

efnis, og eru merkilegar ab því leyti, ab þær sýna hvernig sumir

af hinum lögfróbu mönnum á Islandi, og h'klega margir fleiri

um aldamótin 1600, hugsubu sér ab lög landsins hefbi myndazt
í fornöld, og hvern skilníng þeir lögbu í þab, sem þeir kal^

^jíslenzk lög". Fyrir þessa skuld þykir vert ab láta hér fylgja

greinir þessar. þab sem skakkt er* í þeim er svo þreifanlegt. ab

þab þarf engra skýrínga vib hjá íslenzkum lesendum.

L Aptanvib lögbókina er ritub þessi grein:

jjUm vor(r)ar laugbokar sam|)ykt. þa Island var kristnaci og

íslendskir jatubu hly'bni og þegnskylldu Norigs hgi. þa villdu

allir hneig[j]rtst til |)eirra kristilegra laga sem í Norigi gengu'. sendu

þvi sina laugbok Magnusi kongi me^ Joni laugmanni en Magnus

kgr let samansetia hana aí öllum lögbokum i Noregi og þa^ af

þeim takandi sem honum þotti bezt henta fyrir þetta land me^

vitrustu manna ra'bi og let skra þessa bok. og for si()an sialfr til

Gaularþings og let þar upp lesa bokiiia nie'b |)eirri riettarbot

fyrer þijngmonnum at |)essi Bok skylldi ganga vm alltt Noregs

velldi vúi alldr og æfi ac) oskaddac)ri kongsins tign me^ þvi skil-

or"bi, ab ef nokrir Noregs kongar sem hier eptter ver'ba og koma

munu cptter riettum Kongs Erfdum villdu vin þessa Bok bæta.

þa skylldi þat skie og uerba Gu'bi til dyrbar og lofs en þeirra

þegnum og vnder satum er Löndin og Rijkin byggia til fribar og

spektar og æfinligs gagns og goba. et cet. Uar þessi Bok sta^-

fest og Laugtekin a nefndu Gaularþijngi a Jonsvauku dag. Arum

þykkiim röndum og bolla í mi^ju. Frasagan um þessa jarteikn Olafs

konúnfrs er prentub í sögu hans (til dæm. í Fornm. s. V, 139—140.

Flateyjarb. II, 381; og hennar er getib i Geisla, 32. og 33. erindi).

'j sá sem ritabi þetta sýnist ekki hafa vitab neitt um Grágás eba

Járnsí^u, og lætr íslendínga vera nýkrlstnaba hérumbil 1280. Hann lætr

Jónsbók vera sarahljóta hinni norsku Iðgbók Magnús konúngs, og kallar

Gulaþing: GauiarþÍDg(!). sbr. Norg. gamle Love II, 178.
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epttir Gu'bs hingatburc). M. tvö hundrut Lxx og uij^. a ellefta Are

Eijkis Magnusar Kongs Hakonar sonar hins korona'ba. Giefi Al-

matugr Gu^ ab þessi Bok komi oss til nytta og þarfinda og

vorum Eptirkomendum til Kilijfra Giæ^a Sahianna vegna Amen."

11. Öniiur greinin er ritub met) raubu letri, og stendr í

réttarbót Hákonar konúngs um erfí)ir og aí) pútur beri eigi vitni,

sem er brot úr réttarbót Hákonar 13132 (fol. C61b-C62 -
161 — 162 í skinnbókinni); hún er þannig látandi :

^^þessi riettarbot hefur alidrei verit vtgiefinn hijngat i landit.

og er ekki helldr biuijsanlig. huernin kan hun ab ganga i almenni-

ligu erf (Jatali. þar þessi erf "b raskar vorum erf ()um og vort erf()a-

tal hhjtr þoa a'b uijkia fyrir henni ef hun skal raiba og fyrir

sitia. Efi vier vitum a() landzlagabokin meb voru almenniligu

Erí"(5atali er laugtekin en ekki þessi erfb eísr riettarbot. þui

hlytr hun ab vijkia fyrir landzlaga bokinne og vorum almenni-

ligum Erfdum og ongua makt hafa og kan alldrei hier laugtekin

aí) verba meb suoddan moti. þui til hefur matt bera ab nockur

lauguitrijngr hafi matt forbum eiga þesskonar mal og stabit tii

siijkra Erfba og dreigit þetta Laugmal ebr þessa Erfb af norskum

ebr íareyskum laugum sier til gagns og til styrckíngar sijns mals.

og giortt sier af Hakonar Riettarbot etc, og viliat suo hafa

suarfblat henni og Jnnsmeigia j vortt almenniligtt Erf batal, ab hun

skylide hier suo fyrir iaug ganga. Eg^ hefi borit þat fram fyrir

kong. ab þessi riettarbót væri hier ecki lauglekin og þa var skipat

til íslendskra iaga. Sumstabar er skrifat vib hennar nibriag. ab

hun skuii ganga vm allt Noreg etc. — Uier höfum mest oll

onnur iaug en nu* i Norige ganga ebr þær Zeiaphehad dætr og

þeir Jsraeis synir hofdu, suo sem þar stendr. Num xxxvi. etc."

Eptir lögbókina eru ritaðar fyrst margar réttarbætr Noregs

konúnga, en þd ekki í neinni réttri röb. Réttarbótin frá 1313,

sem nýiega var nefnd, er hin níunda í röbinni, en aiis eru þær

tvær og tuttugu, og er ab tnrianum til elzt réttarbót Magnús

*) Jónsbók var eins og kunnugt er lögtekin á Öxarár þíngi 1281, á

nœsta ári eptir ancilát Magnús lionúngs.

*) Réttarbót Hakonar konúngs Magnússonar (háleggs) 1313 §§ 1 og 4

í Norg. gl. Love III, 100—101.

') þai& er liklega Gisli lögnia?)r Hákonarson.

*) Þetta er því ritab eptir ab komu út Norsku-lög Kristjáns fjórba

(1604).
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konnngs Hákonarsonar um óbótamál, en ýngst Hákonar konúngs

Magnússonar ýngra 10. Juni 1375, um mál Pétrs Húlfdanar-

sonar, sem er hér fremst á mebal réttarbótanna, einsog í útgáfum

Jónsbókar. — Næst eptir þenna flokk réttarbóta kemr bréf

Kristjúns (annars), um ab réttarbætr Hákonar húieggs skuli vera

gildar á íslandi, útgefib á Akrshúsi 1507, en hér talin gefin út

ár ra. d. xl og eitt (1541 !). Utanmáls vib |)ab bréf er þetta

ritab: ^^Skrifat eptir vors nabigasta herra kongsin8^(!) brefi, meb

hans hangandi innsigli, huert J)oruarbr Erllendsson laugmabr meb

fleirum gobum monnum sa og vfirlas svo hliobandi orb eptir orb

sem her skrifab stendr". Bréf þelta er alkunnugt undir nafninu

,^Möbruvalla réttarbót" eba öbru naf'ni
^^Réttarspillir".

Eptir réttarbætrnar fylgir næst j^Gamli sáttmáli miJlum

Noregs konúngs og íslendínga", sá sem hér fylgir eptir,

og er ritabr á blabi C72 (172) í bókinni. — Næst á eptir kemr bréfib

frá íslendíngum til ríkisrábsins í Noregi 1319^. — þar á ept'r er al-

þlngis-samþykktin um knífaburb :
^^á

öbru ári eptir frúfall Húkonar

konúngs hins kórónaba" (1265).
— þú er næst alþíngis-samþ)kkt

um vinnufúlk (1404), og þar utanmáls ^^gamall alþíngis-dómr" um

þá sem ei vilja vinna.

í hinum síbasta flokki bókarinnar er Kirkju-ordinantia Kristjáns

|)ribja(1539) á íslenzku, og þar seinast biskupa eibr og ^^epilogus"

(fol. C75—CC5 = 175—205). Eptir ordinantiuna koma Rípar-

artíkular (1542); |)ar eptir Recess Kristjáns konúngs þribja (1547)

og hjúskapar-ordinantia Fribriks kor.úngs annars (1582), og svo

Stóri-dómr (1564) meb stabfestíng Friftriks konúngs hins annars

(1565) á fol. CC47b-48 (247b -248).
Seinast í bdkinni er ^^Auxarár þíngsetníng", þab er ræba sú, sem

Gísli lögmabr Hákonarson (1614
—

1630) var vanr ab flytja, þegar

hann setti alþíng, og sönmleibis sú sem hann sagbi upp alþíngi meb.

*) Kiistján var, eins og kunnugt er, ekki orbinn konúngr þegar hann

gaf út bréfib, en hann var rikisstjóri i Noregi.

^) Þetta bréf er prentab í Lovsaral. for Island I, 32—33, en meb þeirri viUu,

ab þar stendr í upphafinu ^ivoru og virbulegu ríkisráti" í sta^.inn fyrir

nvitru og virbulegu", sem aubsýnilega er hib rétta og stendr í flestum

handiitum. Utlegging Arngríms og þormóbar sýnir einnig, ab þeir hafi

lesib á þann veg { ^.prudenW o. s. frv.). þó þab sé reyndar í augum

uppi þegar ab er gætt, hvab hib rétta hljóti ab vera, þa skal nota tæki-

færib til ab leibiétta orbib.
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fiar meb endar bókin, og er hún alls 250 (CCóO) blö?)
; hún er,

sem ábr var getib, í bókhlöðu konúngs, merkt Gamle kongelige

Samling Nr. 3274 a. í 4to.

Gamli satmali a milliim Noregs kongs og Islendinga^

J Nafni faudur og sonar og anda heiiags.

Uar jntað og samþyckt af aullum Almuganum oi Jslandi

med lofataki.

ad vær biodum Uirdngligum Herra Hakoni kongi hinum

koronada vora þíonustu vnder þca grein laganna er samþycktt

er medal kongdomsins og þ(^gnauna þeirra er landit byg^ia.

1. Er su hin fyrsta ^rein. at vier vilium giallda kongi

skatt og þingfarar kaup slikjin^ sem laugbok vottar og alla

þCíinskylldu suo framt sem balldinn er vid oss þau heit sem

J mot skaltinum var jalad.

2. J fyrstu ad vtanstefnur vilium vær onguar hafa vtan

þær sem dæmdar verda af vorum monnum iiier ai Jslandi m
Alþ'jngi burlt af Landinu.

3. Jlem Jslendskir sieu Laugmenn og suo Syslumenn a

Landi voru af þeirra ætt sem ad fornu hafa Godordin vpp-

giefit.

4. Jtem ad vi. Hafskip gangi cn hueriu are til Landsins

forfallalausl.

5. Arfar skulu vppgiel'ast j Norige fyrir Jslendskum

monnum huerssu leingi sem stadit hafa þegar Rietler arfar

koma lil edur þeirra vmbodzmenn.

6. Landaurar skulu þeim ok vppgiefast.

7. Jtem slijkan riett skulu bafa Jslendskir menn j Norige

sem þeir hafa beslan haft.

8. Jtem ad Kongur late oss nca Jslendskum laugum og

fride eplter þui sem vor Laugbok votlar og hann hefur bodit

i sijnum brefum sem Gud giefi honum abl til.

9. Jarl vilium vier og hala yfer oss ca medan haun

') fyrirsögn rau(5. Upphafsstafr dreginn upp meí) myndum mtb bleki.

Ofanmáls meí) raubu: ^^Sattmali N[oregs] Kongs og Jslendinga".

*) þannig handr.j rétt. slíkt.
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helldur trunad vid ydur [en frid vid oss. Eíallda skulu vær

og vorir arfar allan trunad vid ydr* medan þier og ydrer arfar

hallda vid oss þessa sattargiord.

10. Eru vær lauser ef rofln verdur af yduari hendi, ad

bestra manna yörsyn.

Hér er Gamli sáttmáli prenta(5r eptir skinnbók í hinu kon-

ánglega bókasafni. Nye kongelige Samling Nr. 341. 8^, þessi

skinnbók er ritub fyrir Hannes Björnsson í Snóksdal
,

merkan

mann á sinni tí^, á árunum 1656 til 1658. Texti lögbókarinnar

sýnist vera hér lagabr eptir hinni prentu&u útgáfi*; sömuleiMs eru

réttarbætrnar hér hinar sömu, og í sömu röb, einsog í útgúfunni ;

sáttmálinn er hér seinastr í röðinni. í þessari afsUript er fellt úr

í 9. grein öldúngis hib sáma eins og í þeirri, sem hér er næst á

undan og í öllum prentubu útgáfunum hinum fyrri ; þetta er vottr

um, ab eptir ab búið var ab prenta lögbókina |)á hafi menn skrif-

ab hana upp eptir hinum prentubu, en sjaldan eptir handritum.

Gamie sattmali millum noregz kongz og islandz.
^

J Nafne faudur og sonar og anda heilagz.

var iatad og samþickt af ollum almuganum a islandi med

lofa take

ad vær biodum virdulegum herra Flakoni kongi hinum

koronada vora þionustu vndir þa grein laganna er snmþickt

er medal þegnanna og kongdomsinz þeirra er landit biggia.

1. Er su fyrsta grein ad vier vilium giallda kongi skatt

og þungfarar (!) kaup slijkan (!) sem logbok vollar og alla

þegn skylldu so framt sem haldin er[u] vid oz þau heit sem

i moti skattinum var iatad.

^) þetta frá [er falli^ úr hér i handritinu, og er þac) Öldúngis eiiis os

i eldri útgáfum Jónsbókar. Þat) er bersýnilega fellt úr af misgáníngi.

'0 fyrirsögn raub. Upphafsstafr raubr og dregií) i grœnt og blek.
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2. J fyrstu ad vtan slefnur vilium vier onguar hafa vtan

þeir sem dæmdir verda af vorum |monnum] a islandi a al-

þingi i burlt af landinv

3. Jlem ad islendskir sie logmenn a landi voru af þeirra

ætt sem godordin ad fornu hafa vpp gefit.

4. Jiem vj hafskip gangi a huoriu arj til landsinz for-

falla laust.

5. arfar skulu vppgiefast i noreigi islendskum manni

huorsu leingi sem stadit hafa þegar riettir arfar koma til edur

þeirra \inbodz menn

6. land anrar skulu þeim og vppgiefast

7. Slijkan rjelt skulu islendskir menn hafa i noregi sem

þeir hafa beslan haft.

8. Ad kongr lati oz na izlendskum logum og fridi eplir

þui sem logbok* voltar og hann hefur bodit i sijnum brefura

sem gud gefr honum afl til

9. Jarl vilium \ier og hafa a medan hann helldur trunad

vid ydur [on frið við oss. Ilalda skulu vær ok vorir arfar

allan trunað við yðr^ medan þier og ydrir arfar haiida vid oz

þeza saltar giord.

10. erv vær lausir ef roGn verdur af yduarj hendi ad

bestu manna yfer sijn.

M frá [er fellt úr í handritinu, eins og í útgáfum Jónsbókar hinum eldri.



Vi^bætir

1. 1192. Rórnaboro;.

ISkhA páfagarðs í Rómaborí!: iim bisknpsdæmi þau, sem

heyrðn untlir erkibiskup í Niðarósi, og áltu uð gjalda lil páfa-

stólsins.

Codex censualis (perg. in fol.) í skjalasafni páfans, merktr

á kjölnum Cenci Camerari Divers. 18. fol. 5 og 44. Dipl.

Norveg. VIII, 5-6.

Incipit liber censunm Romane ecciesie a Cencio Camera-

rio composilus secundum antiquorum patrum regesta et me-

morialia diurrsa. Anno incarnaiionis dominice m. c. xc. ij.

poDtifícatus Celestini pape. iij. anno secundo.

Norwagia.

In arcbiepiscopatu Nidrosiensi.

In episcopatu IJergensi.

In episcupatu Stanuengrensi^,

In episcopalu Hamarensi.

In episcopatu Asloensi.

In episcopatu Horchadensi*.

In episcopatu Sudereiensi alias Manensi.

Ecclesia sancti Columbi de insula Ily. ii. Bisancios an-

nuatim.

*j þ. e. Stavangrensi, nl. í Stafángri.

*) þ. e. Orcadensi, nl. í Orkneyjum.
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In episcopatu Scalotensi in Islandia.

In episcopalu Ilolensi in Islandia.

In episcopatu Pharensi in Grotlandia^

In episcopatu Gardensi in Grotlandia^.

Nota quod singule domus Norwagie singulos dant de-

narios monete ipsius terre.

2. 1198. Rouen.

Reikníngr um gjaldgreiðslu til Engla konúngs svo sem

hertoga af Norðmandi fyrir selda íslenzka ull og íslenzkt

skip.

I RúSuborg (Rouen) , þar sem var absetr hinna fornu

Rúbujarla og hertoganiia af Nor^mandi
,

eru enn til fornar

reikníngabækr ,
um tekjur þær, sem hertogarnir fcngu af

ymsum hiutum og hlunnindum. Eptir ab Vilhjálmr bastarbr

vann England (I06G) hélt hann jafnframt hertogadæminu í

Norbmandi, og eru til enn reikningsbækr |>ær, sem haldnar

voru í Kú^uborg yfir tekjur hertoganna. J)essar bækr eru

á skinni, og hafa sí^an verib prentabar í Lundnnum meb
enskum útskýríngum : Magni Rotuli scaccarii Normanniæ
sub regibus Angliæ. ed. Thomas Stapleton. 1840 og þar

eptir, í 8 bl. broti. Hér er teki^ ágrip úr reikníngnum fyrir

1198 (Stapleton II (1844). X\l!, 30G) ,
sem sýnir, ab þá

hefir ab minnsta kosti eitt íslenzkt skip verií) í Rú^uborg

og farmr þess, aí) minnsta kosti ab nokkru leyti, verib íslenzk

ull. Af })ví seni hér stendr, ab hvorttveggja hafi verib selt,

og andvirbib goldií) í sjób hertogans eða konúngsins yfir

Englandi, virbist mega rába, ab |)ar hafi verib gjört upptækt

hvorttveggja, skip og vörur.

Matlhias Grossus Major Rothomagensis.

Radolfus Groinnetus.

Radolfus de Kailli receperunt pro se et tota com-

*) þ. e. á Fæieyjiim; eptir or?Juniim stendr þar: í færeyska biskups-

dœminu á Grotlandi (nl. Grænlandi).

') þ. e. í Garba biskupsdæmi á Grotlandi (nl. Grænlandi").
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munia Rothomngensi Et de cc. libris.

xiij. iibris^ VI. solidis VIIÍ. denariís pro quatuor xx^ marcis

argenti. de venta. xvii. saccis lane de remanente navis Is-

landiæ. Et de LVL libris pro, xxi. marcis argenti^ de venla

ejusdem oavis.

3. II. Mai 1237 i Vilerbo.

Uhegorius páfi hinn níundi skipar Sigurði erkibiskupi í Nið-

arósi að veita biskupinum í Skálholti (Magnúsi Gizurar-

syni) lausn frá embætti eptir beiðni hans, og fá honum sæmi-

legt uppheldi af eignum stólsins.

Bréf l^etta er hér tekib eptir fornbréfasafiii Norbmanna:

Dipl. Norveg. VII, nr. 14, bls. 14, en þar er þab prentab eptir

friimbókiniii í hinu púfalf^ga skjalasafni í Vatikaninu í Róm : Bul-

larium Gregorii IX. Tom V. fol. 2ö7, ann. XI. ep. 76. Magnús

biskup Gizurarson kenndi sjúkleika, sem kailab er hér í bréfinu

^Jángvinnr heilsubrestr og ab ætlun manna ólæknandi''; |>ab hefir

ab líkindum verib holdsveiki
;
á al|)íngi 1236 lét hann |)essvcgna

kjósa biskupsefni, og var^ fyrir |)eim kosníngi Magnus, son Gub-
mundar gríss á þíngvöllum; hann var allsherjargo^i ; fór

hann utan þá um haustií), í bréfi páfans er ab sjú, sem Magnús
biskup bafi sent mann meb bréf sitt beint til Rómaborgar, til

ab birja \\m lausn frá embættinu, en hvort sá seiidiboM, sem
haf^i bréfið meíiferbis, hafi verib Magnús biskupsefni eía annar,
höfum vér eugar sögur af. [)d var í Noregi mikið rúbabrugg, um
ab koma Norðmöunum inn á búí;a biskupsstólana ,

voru |)ví

reistar |)ær túlmanir á móti kosuíngi biskupsefnis, ab hann fékk

aldrei biskupsvígslu. Púfabréf |)etta, sem hér fylgir eptir, hefir

varla komií^ út til Islands ab Magnúsi biskupi lifanda, pví hann
andabist þetta ár ab álibnu sumti, næsta dag fyrir Maríumessu

fyrri (þ. e. 14. August 1237)*, en árið eptir voru fyrst víg^ir
hinir norrænu biskupar, og komu ekki út til íslands fyr en um
vorib 1239. Meban biskupslaust var, haföi Brandr Jónsson

') þ. e. 213 pund (sterlínga?), 6 skildingar (shillings), 8 peníngar

(pence).

^) þ. e. 4 X 20 = 80 merkr silfrs.

') þ. e. 56 pund (sterlínga) fyrir 21 mörk silfrs.

*) Sturl. 3, 50; II, 188? sbr. bls. 427 ab framan.
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biskups umbob í Skálholts blskupsdæmi (smbr. bls, 519 hér ab

framan).

Gregorins episcopiis servus servorum Dei

venerabili fratri [Sigurclo] archiepiscopo Nidrosiensi salu-

tem et apostolicam benedictionem.

Prudenler agnoscens venerabilis frater noster [Magnus]

Scalhollensis episcopus suíTraganeus tuus Dei misericordiam

in flagellis et allcndens quod longa et in^anabili sicut credi-

tur iiiririnitale grauatiis pastorale nequit officium ut expedit

adimplere, nobis per suas literas et nuntium humi'iler sup-

plicauit. ut cum oncri ponlificalis oflicij cedere sit paralus,

cessionem ipsius recipere curaremus.

De tua itaque circumspectione plenam in domino fiduciam

obtinentes, mandamus quatinus consideratis circumstanlijs

uniuersis, si ecclesie Scalholtensi uideris expedire recipiens

cessionem huiusmodi uice nostra, prefato episcopo de bonis

episcopalibus assignes pro sustentatione sua prouisionem

congruam el honestam
,

et facias eum pacifica ipsius posses-

sione gaudere. contradiclores cuiuscunque preeminentie digni-

tatis ordinis status uel conditionis existant. eliam si pouti-

ficali uel alia prefulgeant dignitate. auclorilale nostra appella-

tione postposita compellendo. inuocato ad hoc si opus fuerit

auxilio braclíii secularis.

Dalum Viterbij V. Idus iMaij. pontificatus nostri anno

vndecimo.

[utanmáls er rilað:] Archiepiscopo Nidrosiensi, super ces-

sione [Magni] episcopi Scalho[l]lensis.

4. 19 Septeniber I243, Anagni.

iNNOCENTius páfi hinn fjórði skipar [njörn] ábóta af Niðar-

hólmi til að rannsaka albrot manna, bæöi andlegra og verald-

legra á fslandi, í brennum og ránum og helgispjöllum, og

felr honum á hendr að veita þeim aflausnir; en þeir skulu

gjalda svo mikiö sem Rómíör þeirra mundi kosla eptir hans

matí, til hjálpar við hið heiga land.
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Bréf þetta er hér prentab eptir fornbréfasafni Norbmanna,
Diplomat. Norveg. VII. I, nr. 15, bls. 14— 15; en þar er |)a&

tekií) eptir frumbókinni í skjalasöfnum páfans í Rómaborg: Innoc.

IV. ann. 1., epist. 124. Abótinn í Ni^arhólmi, sem bréfib er
til,

er bróbir Björn, sem kallabr var Rita-Björn, og hérhefirábrverib

skýrt frá (bls. 523— 531); verbum vér þab fróbari af þessu

bréfi, ab vér getum sagt meb vissu, ab Björn hafi verib í Róm
í September mánubi 1243, sem ábr varb ekki sýnt meb rökum

Csjá bls, 528). Af bréfinu má rá?)a, aí) Björn ábóti hafi ætlab

sér ab fara út til Islands, og gjörast þar dómari yfir öllum þeim
brotsmáhmT lærbra og leikra, sem þá voru fyrir hendi

,
svo ab

hann fékk J^ar meb jafnvel æbra vald en biskuparnir, og varb

einskonar allsherjar rannsóknarmabr um allt land. Eptir hans

skýrskim mun einnig hafa verib tekib svo vægilega í afbrot

manna, einsog hér er gjört, ab taka þjónustuafprestum og öbrum

þjónustumönnum andlegrar stéttar einúngis um tíma, en leggja á leik-

menn gjald nokkurt, sem ábóti skyldi meta, og nemaskyldi hérumbil

þeim kostnabi, sem þyrfti til ab fara pílagrímsferb til Róma-

borgar og leita þar aflausnar hjá páfanum sjálfum; má þar af

rába, ab aflausn mundi verba aubfengin, þegar þar væri komib.

Innocentius episcopus servus servorum Dei

dilecto filio [Beroni] abbati de Halm^ Nidrosiensis dio-

cesis salutem et apostolicam benedictionem.

Ad audientiam nostram noueris peruenisse . quod in jn-

sula islandie ultra quam nulla gentíum habitatio inuenitur sunt

nonnulli tam clerici quam laici, qui pro uiolenta inieclione

manuum in quosdam religiosos et alios clericos seculares.

plerique uero pro commissis incendijs sacrilegijs seu rapinis

in excommunicationis laqueum inciderent. quorum clericorum

quidam susceperunt ordines et diuina celebrarunt oflí'icia

sic ligati.

Vnde cum jnsula ipsa sit in tam extremis mundi parti-

bus constituti^ quod inde nulli aut rarissimi ad apostolicam

sedem accedunt. ex parte ipsorum fuit nobis humiliter suppli-

catum. ut eorum prouidere saluti paterna soUicitudine cura-

remus.

') rétt. Holm, o: af Nibarhólmi.

^) rétt. constituta.

Dipl. ísl. I. B. 46
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De tua igitur circumspectione plenam in domino fiduciam

obtinentes. presentium tibi auctoritate concedimus ut eisdem

excommunicalis congrue satisfacientibus iniuriam et dampna

passis, hac uice iuxta formam ecclesie beneficium absolutionis

impendeas, iniungens singulis pro qualitate et quantitate ex-

cessuum quod de iure fuerit iniungendum.

Cum iUis autem qui facti immemores uei iuris ignari ab-

solutionis beneficio non obtento receperunt ordines et diuina

officia celebrarunt iniuncta eis penitentia competenti eaque

peracta liceat tibi de misericordia que superexaltat iudicio

prout eorum saluti expedire uideris dispensare.

Si uero scienter talia presumpserunt, eis per biennium

ab ordinum executione suspensis. et imposita ipsis penitentia

salutari eosdem postmodum si fuerint bone conuersationis et

uite admittas ad dispensationis gratiam uice nostra.

Prouiso quod predicti omnes expensas quas essent euudo

ad sedem apostolicam et morando inibi et ab ea redeundo

facturi, dent iuxta facultates proprias et taxationem tuam mit-

tendas in subsidium terre sancte. quas apud aliquod securum

monasterium deponas in regno Norwagie cum in eadem jnsula

nullum inueniatur tale sub aliquorum testimonio prelatorum

nobis summam depositi et locum ubi deponendum id duxeris

et personas que id dederint rescripturus.

Datum Anagnie xiij. kal. octobris. pontificatus nostri anno

primo.

5. 7. Novbr. 1246. Lyon.

Innocenttds páfi hinn fjórði leyfir sendiboða sínum Vilhjáimi

kardínála, biskupi af Sabina, að veita andlegrar stéttar mönnum

uppreisn þeirra annmarka, sem stafa af getnaðarhætti þeirra,

þó að undanteknum biskupsefnum.

þetta páfabréf er hér prentab eptir fornbréfasafni Norbmanna,

Diplomat. Norveg. VII. 1, nr. 16, bls. 15— 16, en þa?) er þar

prentað eptir frumbréíinu í bréfabókum Innocentius páfa hins

fjórba, Tom. I. fol. 420, literæ curiales ann. IV, epist. 33, bls.

949. — Hér er ábr ab framan (bls. 541) getií) um tvö bréf
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Innocentius páfa, sem ern gefin nt sama haust og þetta, og eru

í sambandi vib sendiför Vilhjálms kardínála til Noregs og Sví-

þjóbar ,
sem þá var fyrirheitin í bréfi páfans til Hákonar kon-

óngs 30. Oktbr. 1246, og til allrar klerkastéttarinnar og alþýöu
í Noregi og Svíþjób 3. Novbr. 1246.

ínnocentius episcopus seruus sernorum Dei

venerabili fratri [Willelmo] episcopo Sabinensi. apostolice

sedis legato. salutem et apostolicam benedictionem.

Tvam nobis dilectam in Christo personam speciali pro-

sequi debemus honore. per quem frater venerabilis in oculis

Romane deuotorum ecclesie reuerenlior habearis. eisque uer-

tatur in gaudium, circa te consequi uotiua munera gra-

tiarum.

Hinc est quod de circumspectione tua fiduciam gerentes

in domino specialem, et cum clericis infra legationis tue

terminos constitutis
,

defectum nalalium patientibus, qui non

sint de incestu uel adulterio, aut regularibus procreati, quod
ministrare possint in susceptis ordinibus, et ascendere ad ma-

iores, ac prout eis laudabilis conuersationis et uite
,

necnon

scieatie merita suífragantur, oblinere ualeant ecclesiasticum

beneficium, uel personatum, aut dignitatem etiam si curam

habeat animarum, dispensare ualeas, fraternitati tue auctori-

tate presentium concedimus facultatem. Prouiso quod si ali-

quem illorum cum quo duxeris dispensandum ad pontificalem

uocari contigerit dignitatem, illam nequaquam recipiat, absque
licentia sedis apostolice specialí.

Datum Lugduni vij. Jdus Nouembris pontificatus nostri

anno quarto.



Lagfærinpr og viðaukar.

Bls. 2. lín. 9. ab ueban : tvo les: tvö.

— 45. — 2. ab neban: 1154 les: 1155.

— 65. — 6. ab neban : fjórmenníngar les : þrimenníngar, sbr.

bls. 386 athgr.

— 67. — 12. Dabi er all-líklegt sé Dabi Starkabarson
,

sem

getib er um í Sturlúngu (2, 3 :
I, 50) ;

dóttir

hans var Gubrún, sem átti Arnór Asbjarnarson,

af kyni Asbirníuga í Skagafirbi. Dabi hefir

|)ví verib annabhvort úr Skagafirbi, eba ab aust-

an, og þab virbist h'klegast.

— 75. — 16. Prófessor Konráb Maurer færir rök til
,

ab kon-

úngsbókin af Grágás sé ritub á árabilinu 1258-

1262, í ritgjörb um ^^das Aller einiger Is-

landischer Rechtsbucher^^ í Germania III (XV).

Jahry. bls. 11.

— 87. — 5. óritab les: óritub. — Lin. 12: P. A. Munch

færir rök
til,

ab Stabarhólsbók sé ritub á árun-

um 1271 til 1273 (Norske Folks Hist. V,

627-28).
— 118. — 24. 15. JuH les: 2. Juh.

— 150. athgr. 1 : ef lesib væri ^^Ormsson", gæti nafnib verib

Gunnlaugr son Orms lögmanns Sturlusonar, hann

bjó í Leyníngi í Eyjafirbi.

— 181. lín. 10. fjörba les: fjórba.

— 187. — 32.- bræbúngu les: bræbrúngu.
— 191. — 9. Brandr þorkelsson gæti verib sonr þorkels

Geliissonar, og bræbrúngr vib Ara fróba, eptir

ætlun Maurers í ritgjörb hans: ''Ueber Ári und

sein hlánderbuch''' í Germania III (XV), 293.
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Bls. 208. lín. 15. Bréf Anastasius páfa hins fjór?)a lun erkistólinn

í Nibarósi er nú prentab í fornbréfasafni Norb-

manna (Diploniatarium Norvegicum) VIII, 1— 4.

— 217. ~ 11. Brandr þórarinsson á Húsafelli er án efa sá

Brandr, sem getiS er um í Laxdælu cap. 78

bls. 332 (Khafnar útg ) raeb þessum orfeum :

^jOspakr hét son Bolla ok {)órdísar; dóttir Óspaks

var Gubrún, er átti þórarinn Brandsson; þeirra

son Brandr, er setti stab atHúsafelli,

hans son var Sighvatr prestr, er þar bjó lengi" ;

sbr. handritib nr. 423 í 4to í safi)i Arna Magn-

ússonar, bls. 418—423.
— 251athgr. 1. í Sturhingu (3, 15: I, 201) er þess getib, aí)

SigurbrOrmsson fórupp á ^^eyna h á" (— Péturs-

ey) meb Vih
sitt, og bjóst þar til varnar fyrir Sæ-

mundi Jónssyni og libsafla hans, þar til þeir

urbu sættir (ár 1200).
- 252 lín, 18. Um Mibarnarbæh sbr. þjóbólf XIV, 44; XVII,

67-68, 77.

— 262. ~ 26. um orbibrekit, sjá orbabók Sveinbjarnar Egils-

sonar vib orbib r ekj a.

— 269. — 5» ab neban: þjó les: bjó.

-~ 272. — 19. kirkio lægt er, mun eiga ab lesa : kirkio lægt

eigo, eins og í nr. 114 (bls. 419).
— 279. — 23. um 1207 á ab vera: vorib 1206.

— 281. athgr. 1. Stókkholms les: Stokkhólms.

— 284. h'n. 10. iudicentnr les: iudicentur.

— 297. - 12. 25. Mai. les: 26. Mai.

— 297. — 19. bæt vib : Bréfib er nú prentab í fornbréfasafni

Norbmanna (Diplomatarium Norvegicum) VII. B.

nr. 1 bls. 1, eptir Regesta Innocentii III anno I.

fol. 55, epist. 212.

— 298. — 9. fyrir ^^sublato" les Diplomatar. Norveg. ^jSÍne'' ;

fyrir ^jlicitum sit" les Dipl. Norv. ^^hceat;"

fyrir orbin ^^nostre paginam confirmationis"

sömuleiðis ^^paginam nostræ concessionis". Nibr-

lagib er |)annig: ^^llome apud S. Petrum vij.

kal. Junij. pontificatus nostri anno primo".
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Bls. 298. lín. 28. Bréf páfans nr. 76 er nú prentab í fornbréfa-

safni Norðmanna (Diplomatarium Norvegicum)

VI. B. Nr. 5, bls. 7-9.
— 301. í enda bréfsins, eptir ^^111. kal. Augusti" bæt vib: j^pon-

tificatus nostri anno primo".
— 306. lín. 1. Um Spákonuarf er nokkub í Norbanfara III

(1864), bls. 47-48.
— 307. — 28. eptir því sem Sigurfer Gubmunclsson málari

skýrir frá (í Skýrslu um forngripasafn Islands

I, 117. Nr. 256), þá er til enn forn íslenzk

alin
,
sem köUub er, og er 17^/2 þumlúngr ab

lengd.

— 319. - 20. 11-11 les: 11-12.
— 346. — 23. Islanden, á ab lesa: Islandenfsium].

— 349. - 21. 1198, les: 1199.

— 352. — 12. á Eystra-Skarbi, les: í Eystra - Skarfei.

— 354. — 24: Sæmundr les: Sæmundar.

— 355. — 1. ok les: og.

— 14. Bréf þóris erkibiskups (Nr. 96) er talib hér

fyrsta utanstefníngar bréf, en ekki bréf Eysteins

erkibiskups 1173 (Nr. 38), því þab snertir ein-

úngis andlegrar stéttar menn en ekki veraldlega

höfbíngja*

— 368 — 19. eba j mót les: er j möt.

6 ab neban: gera les: gera[z].

— 398 — 40. vænti les: vænta.

— 404 — 11. lic vitil er líklega sama sem líkvitil, svo

ab líkvitill er sama sem líkblæja, líka-ábreibsl

(en ekki líkakrákr). á Ensku þýbir whitle:

blæju. 1396 eru taldir á Hólum : þrír hvitlar

(íslenzk frumbréf Arna Magnússonar V, 18).

— 417. — 13. 1220; má vera 1219 sé réttara.

— 418. — 8. eptir orbib j^vndan*' á eflaust ab bæta inn orb-

inu ^^einni", sem vantar í handritinu.

— 435. — 24. eptir .jcfzsto'' á eflaust ab bæta inní „viku", og

lesa jjcfstuviku''.

— 436. — 11. eptir (jQuia*' á eflaust ab bæta inní nper" (Qvia

per incarnati).
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Bls. 449. lín. 12.
^jtt''

á undan te quidem á ab falla úr (þó þab
sé í handritinu).

— 454. — 12. dage les: daga.
~ 456. — 20. <jTe domina. og te" les: ^^De domina et te"

o. s. V.

— 463. — 18. eptir jjOctavu daga'' á án efa aí) bæta inní:

^^epiphaniæ", þó þab standi ekki í hand-

ritinu»

— 465. — 25. bls. 75 les: bl. 75.

— 466. — 14. Um Arna í Tjaldanesi er getifc í Sturlóngu

(4,39:11,81), þarsemsegir (1224): >k þórbr

Sturluson til sín Valgerbi, dóttur Árna í Tjalda-

nesi, ok gerbi brúbkaup til hennar".

— 470. — 8. ritab í, les: ritab er í.

— 4 ab neban: eptir orbib stæmma set athuga-

greinar merki 2.

— 476. — 15. þui les: þvi.

— 26. cptir orbib sa^lmundar na^tr á ekki púnktr ab

standa.

— 479. — 1. sýnset les: sýnest.
— 487. — 6. orbin ^jSolveigar og'' eiga ab falla úr.

— 534. — 21. systur, les: föbursystur.

— 535. — skráin um almenníng í Hornaíirbi er í Arna Magn,
safni Nr. 258. 4to. bls. 124-128 tekin eptir af-

skriptinni frá Skálholti, sem sira Vigfús Arnason o. fl.

hafa stabfest. Skráin er þar heil.

— 546. Bréf Vilhjálms kardínála er nú prentab í fornbréfa-

safni Norbmanna (Diplomatar. Norveg.) VIII, Nr. 6, bls.

8-9.
— 554. skipan Vilhjálms kardínála um belgidaga leyfi er nú

prentub í safni Norbmánna (Diplomat. Norveg. VII,

Nr. 18, bls. 17—18.
— 559. Auk þeirra handrita, sem hér eru talin ab hafi inni ab

halda bréfVilhjálms kardínála um helgidaga leyfi, er til

skinnbókarbrot í safni Arna Magnússonar frá hérum-

bil 1470 (Nr. 173 í 4to). þar er nokkub úf. Kristin-

rétti Arna biskups og bréf kardínálans.
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Bls. 561. athgr. 7. Hib nefnda skinnbókarbrot frá 1470 hefir

jJX nóttum fyrir Egidiusnnessu".

— 580. lín. 1. Stokkuníi, les: Stökkura.

— 584. — 6. benedict. abbatum, les: benedict. altarium.
— 593. — 5— 6. ab neban : j^Helga vika^' sýnist munu vera

bein útleggíng yfir hebdomada sacra eba

septimana sancta, og svo var nefnd vikan

fy r ir hvítasunnu ; stundum þýbir hebdornada

sacra dymbilviku, en Arni Magnússon segir

á einum stab, ab hebdomada sacra sé sama

og hvítasunnu vika, þ. e. vikaneptir hvítasunnu.

— 598. Bréf Alexanders páfa er nú prentab í fornbréfasafni

Norbmanna (Diplomatar. Norvegicum) VUl, Nr. 8, bls. 10-

13, og er tekib eptir Bartholins handriti (háskólabók-

hlöbunnar í Kaupmannahöfn IV [E], 66— 70. prent-

ab ábr í Raynaldi Annall. Ecclesiast. (1748) III, 40—
41). Bréfib er gefib út í Anagni 13. Februar 1259.
— I afskript Bartholins nær bréfib ekki lengra en hér

er prentab, en nibrlaginu er bætt vib eptir bréfi til

erkibiskupsins í Rúbuborg í Raynalds Annálum
, sem

er þessu samhljóba, og er þar nibrlagib þannig:

(quatlnus in vobismet ipsis) expressius curetis ostendere

quam pie ad deum, quam sancte ad seipsos, quam juste

ad proximos oporteat ceteros in dei ecciesia conver-

sari. Totius namque familie status et ordo vacillat, si

quod requiritur in membris, in eorum capite non habe-

tur: et in ejus ore adversus peccantes necesse est redar-

gutionis objurgatio conticescat, qui admittere cognosci-
tur arguenda. Qua enim frönte fieri quis poterit morbi

curalor, dum languore consimili delinelur, aut sator vir-

tutum, dum sectator ostenditur vitiorum. Ad inquiren-
dos autem, ac puniendos subditorum vestrorum excessus,
et maxime incontinenlie feditates in clericis, presertim
concubinariis manifestis, qui odorem fetere faciunt do-

mu6 dei, tanto ferventius assurgatis, quanto damnabilius

preteriretis eorum contagia incorrecta. Verum ut ad-

versus concubinarios hujusmodi oíficii nostri debitum,
tam auctoritate nostra quam vestra liberius exequi valea-
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tis, nos predecessorum nostroriim attendentes vestigia

et plenius exprimentes, super hoc processus vestros per

appeilationis objectum nolumus aliquatenus impediri. Si

vero hujusmodi concubinarii, quorum culpas contigerit

canonica districtione feriri, super appeliatione aut abso-

lulione vel restitutione sua litleras apostolicas reporta-

rint, illas nisi forsitan in eis appellationis aut excommu-

nicationis, seu amotionis sue hujusmodi causam expres-

serint manifeste, decernimus nuilius esse momenti, sed

eis vel processibus per eas habitis nequaquam obstan-

tibus, censura vestre animadversionis in tales inviola-

bilem obtineat firmitatem. Preces autem, monita, man-

data et precepta nostra super hiis taliter implere cure-

tis, quod conversationis honestas in clero et devotionis

anlique sinceritas in populo per solicitudinis vestre dili-

gentiam reformentur: cumque princeps paslorum adve-

nerit, ab unoquoque nostrum, fructum injuncti negotii

quesiturus, coram ipso appareatis intrepidi, el dignam
sibi possitis villicationis vestre reddere rationem. \olu-

mus autem atque precipimus, ut tu frater archiepiscope

suffraganeis tuis et aliis prelatis lue provincie, has lit-

teras sine more dispendio facias presentari ,
ut super

premissis preceptum nostrum exacta diligentia exe-

quantur. Datum idus Februarii pontiöcatus nostri

anno v.

Bls. 604. lín. 4. a& ne2)an: skildi, les: skyldi.

— 617. — 15. ab ne&aii: Hallr af Möbruvöllum hefir veriö

Jónsson
,

fabir herra þórbar , eptir ætlun Jóns

J)orkelssonar (um vísur í Biskupasögum. meb

skólabobsriti 1872, bls. 24, sbr. Sturlúngu 111,

49). — A sama stab í Sturlúngu er nefndr

þorvarbr Jiórbarson í Saurbæ og Gubmundr

Gilsson undan Hvassafelli
,

er gæti verib hinn

sami og hér er talinn frá Hrafnagili.

— 629. ~ 6. ab ne^an: í Skáldatali (úr Krínglu) er nefndr

^jHákon son Hakonar hins kórónaba, konongs",

þ, e. Hákon ýngri ,
sonr Hákonar konúngs
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gamla ; er þá Hákon gamli þar nefndr Hákon

hinn kórónabi.

Bls. 630. lín. 5. Magnús konúngr (lagabætir) er kallabr j^hinn

kórónabi" þar sem segir: ^^Eirikr Magnus . . .

Noregs konungr oc Hakon . . . Noregs her-

toghe synir Magnus konungs hins koronadha'*. . .

Munkelifsbogen bls. 6. 63.

— 9. sömuleibis Eiríkr konúngr Magnússon : (1399) :

^^áxixari herra Eiríks kgs enskoronaba". Mun-

kelifsb. bls. 57.

~ 634. — 21. A- D., les: A—G.

— 662. — 12. Freygyblínga, les: Freysgyblínga
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Aachen (Aquisgranum), 1, 8.

á fyrir utan Sviðníng í Helgafells

sveit, 577.

- hin ytri við Grísahváls land, 577,

- í miUum (Helgafells og Grísahváls),

577.

Abbacuc spámaðr, 567, 568.

abbadís, á Reynistað, 132.

abbas, S. Pauli, 64; sbr. ábóti.

abbatum (rétt. altarium) benedi-

ctiones, 584. — electio, 293.

Abdinghof, 2, 24.

Abel, sonr Adams, 238.

Abingdon (Ábótatún) á Englandi,

483.

Ábótapollr, 281.

ábótar: 541, 599. Alexíus, í Viðey.

Arngrímr, á þíngeyrum. Arnis.

Arnórr Digr
-
Helgason ,

í Viðey.

Ásgautr í Niðarhólmi. Bergr

Sokkason, á Múnkaþverá. Bjöm
Gilsson, á Múnkaþverá. Björn

(RitaBj.), í Niðarhólmi. Brandr

Jónsson, í þykkvabæ (Veri). Er-

lendr. Eyjólfr Hallsson, í Flatey.

Grímr (Skútuson), 1 Niðarhólmi.

Hafliði þorvaldsson ,
í Flatey.

Hallr Gizurarson, á Helgafelli.

Hallkell Magnússon, á Helga-

felli, Hreinn Styrmisson, á þíng-

eyrum. Hróðólfr (biskup) íAbing-

don. Karl Jónsson, á þíngeyr-

um. KetiU Hermundarson , á

Helgafelli. Laurentius ,
enskr

maðr. Loðmundr, í Veri. Narfi

Ivarsson, á Helgafelli. Ormr

Skeggjason, á Múnkaþverá. Run-

ólfr Ólafsson, í Viðey. Runólfr

Sigmundarson, í Veri. Sigvarðr

þéttmarsson, í Selju. Stephán,

á píngeyrum. Vilhjálmr, 1 Epla-

holti. þorfínnr þorgeirsson, á

Helgafelli. þórir. porlákr (hinn

helgi), í Veri. Ögmundr Kálfs-

son, á Helgafelli.

ábóta fundr, 290.

ábótason, 520.

ábótastétt, 366.

ábótatal, 281, 367.

Ábótatún (Abingdon), á Englandi,

483.

ábóti, 489, 490.

— að Cistertia klaustri Stanley

á Englandi, 541.

— að Mikjáls klaustri í Björgvin,

541.

Absalon erkibiskup í Lundi, 239,

342.

absolutionis beneficium, 548, sbr.

aflausn.

Abraham (Habrahám), 369.

ábyrgð, 659.

Adalbero, sjá Aðalbjöm.

Aðalbert erkibiskup, 9, 15, 17, 55^

57, 60, 62.
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Aðalbjöm, erkibiskup í Hamborg,

175, 177.

Aðaldagr, erkibiskup í Hamborg,
47—49.

Aðalgeir (Adalgarius) erkibiskup, 4,

14, 39—41.

Aðalvík, 679.

Adam, faðir Sechz (Seths), 238, 503,

504.

Adam, meistari, Adamus Bremensis,

14, 25, 35. 36, 39, 43, 46, 49.

Adelbertus, sjá Adalbert.

aðili að sök, 80—82, 92—94,
103, 105, 112—114, 123, 125,

136—138, 145, 146, lð2, 161.

Adriani s. diac. card., 585.

Adrianus II., páfi, sjá Hadrianus.

—
IV., páfi, 207, 296, sbr. Ha-

drianus.

—
scriniarius, 44.

aflausnir,446,448,720,721.— aflausn-

arbréfs form, 434.

afreiðsla, til Kirkjubæjar, 202.

afréttir: í Hróðrbjargardal, 180. — á

Hrúta^arðarheiði, 280, 471, 475.

—
íLambatúngur, 203.- íLánga-

vatnsdal, 278. — í Litlahéraði,

248.— Miklaholts kirkju, 273.—

Stafaholts kirkju í Vestrárdal,

180,
— í Stardal, 413. —

í

Svánga, 418.

—
geldQár 1 Skarðskinn, 507.

j

afskyld Qár, 273, 282, 402.

afvinna Qár (af fé), 199, 201, 203,

248, 252, 256, 266, 276, 371,

395, 407, 408, 413, 423. —
af landi, 494. — staðar, 265.

Agapitus IL, páfi, 48, 49, 57, 58,

61.

Agatta (Agatha) hin helga, 266. —
Agathe altari, 1 Viðey, 489. —
Agatte kirkja, 419. — Auguthu

messa, 276.

Agðir (á Ögðum), 532, 554. — Egða

konúngr, 532.

Agnes, hin helga (Agnete kirkja),

413. — Agnesar klaustr, 587. —
Agnesar messa, 587.

Agnus Dei, 587.

ágóði, 476.

áheit, við þórlák bískup, 487.

Akra hreppr, í Skagafirði, 397.

Akranes, 188, 350, 358. 413, 417,

418, 427, 493, 494, 702.

Akrar í Skagafirði, 655.

— á Mýrum, 421, 708. — Akra

kirkju máldagi, 595—596.

akrar, akryrkja, á Reykjahólum, 192.

—
í Noregi, 555.

— í Viðey, 485.

sbr. korn, sáð, sáld.

akrgerði, á Ási í Melasveit, 272.

— undir Skálaneshrauni, 521, 522.

— 1 Skógarnesslandi, 273.

akrlönd Gaulverjabæjarkirkju, áLopts-

stöðum, 403.

—
Reykja kirkju í Mosfellssveit

268.

Akrnesínga goðorð, 608.

Akrshús í Noregi, 713.

álaga, lögboðin á alþíngi, 494.

Álar, á Akranesi, 417.

Albanensis episcopus, 209, 213, 295,

346, 518, 582.

Albano, kardínáli af, 205, 517.

Albans klaustr á Englandi, 530.

Alberich (Álfrekr) kardínáli, 175.

Albertus Aquensis præpositus, 216.

Albia, Hamborgarelfr , 5, 6, 7, 11,

12, 20, 22, 29, 31, 215, 216.

Albinus, episcopus Albanensis, 295.

alðær ok æfue (
= aldr ok æfi), 558.

aldin, 564, 565, 571, 573.

alecia, 555.

Alexander II., páfi, 62.

— m., páfi, 288, 346, 583, 598.
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Alexander IV., páfi, 585—588, 598,

599, 728.

Alexandrssaga, 520.

Alexius (Pálsson), ábóti í Viðey,

183.

Alf ( = Álfr?), 172.

Álfdís Eyjólfs dóttir hins óða, 352.

Álfheiðr Njálsdóttir úr Skógura, 533.

—
þorleifs dóttir beiskalda, 274.

—
þorvarðs dóttir hins auðga,

48G.

Álfr, faðir Tannar (Tanna?), 400.

Álfsnes, á Kjalarnesi, 411—413.

Álftanes, á Mýrum, 276, 277.

Algorismus (talnafræði), 183.

alin (verðaura): alin vöru, fátækra

tíund af hálfu hundr., 695. —
tvær álnir vaðmáls, ferjutoUr,

319. — sex álnir vaðmáls í eyri,

649, 657. — sex álnir á ári af

bæ til kirkju í Ási, 594. — átta

álnir skattr, 621—624, 630. —
XII álnir vöru fátækra tíund af

XL hdr., 695. — XX álnir

skattr, 620, 630. — hundrað

álna, 267, 377, 380—383, 385,

391, 392. — þrjú hundruð álna,

381. — tólf hundruð álna í

landi, 270. — til Qögurra tyga

hundraða álna vaðmála, 355. —
átta tigir hundrað álna, 371. —

—
(mál), 306, 310, 316. —
álnamál, 164, 319. — álnamáls

sök (álna sök, mál) 312, 313,

318. — álnarmál, álnamál, 307,

487. — álnarsteinn, 307. —
álnasök, 313, 318. — alnbogi

(mál), 307, 308; sbr. olbogi.
—

álnar laung skæði, 522. — sex

álna tré, 417, 696.

sbr. eggelníngr, þumalalin.

allda eyþli (o: alda öðli), 266, 407.

Allra heilagra messa (messudagr),

236, 265, 320. 369, 434, 435.

438, 439, 442, 446, 448, 452,

454, 455, 458, 461. 463, 612,

613, 662. — sbr. Omnium san-

ctorum.

AUra helgra kirkja, að*Hólmi (innra),

416.

— að Melum, 419.

AUra sálna messa, 434.

allsherjargoði, 494, 608, 719; — sbr.

goði, goðorð.

almanak, almanök, 412, 593.

almenníngr í Björgvin, 616.

— 1 Hornafirði, 532, 537, 727.

almenníngs i^örur, 532.

Almericus, diaconus cardinalis et

cancellarius Rom. eccl., 178.

almúgi, 625, 635, 636, 638, 639,

641, 643, 645, 670, 671, 674,

676, 678, 681, 684, 686, 688,

690, 693, 696, 698, 701, 703,

705, 709, 714, 715.

Álptá, á Mýrum, 174.

Álptadalsraúli, 522.

ÁlptaQörðr, í AustQörðura, 168.

— við Breiðafjörð, 464, 465.

álptahreiðr, 404.

Alptaraýri, í Amarfirði, 173, 369—
372.

Álptaraýrar sókn, 370.

Álptanes á Mýrura, sjá Álftanes.

Álptárbakki, á Mýrura, 174.

Alptaver, í Skaptafellsþingi , 235,

519, 662. — sjá Ver.

altare, sacrum, 228. — altare beati

Petri apostoli, 37. — altarium

benedictiones, 347, 584 (rángt:

abbatum), 728.

altari, 243; sjá kirkja.

Aluerstedensis episcopus, 50; sbr.

Haluersoethensis.

alþíng, sbr. Öxarár þíng, 54, 83, 95,

106, 115, 126, 132, 139, 148,

154, 162, 184, 187, 188, 192,
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193, 219, 260, 283, 313, 319,

327, 352, 357, 371—373, 388,

392—394, 419, 427. 487. 488,

492, 494, 496, 498, 500, 534,

545, 546, 602, 612-615, 617,

-619, 625-627, 635, 636, 635,

640, 641, 643, 645, 652, 661-

665, 670, 671, 674, 676, 678,

681, 682, 684, 686, 688, 690,

693, 696, 698, 699, 701, 703,

705, 709. 714. 716, 719.

alþíngis ályktan, 54, 65.

alþíngis catastasis, 352.

alþíngisdómr, 673, 713.

a:lþíngislög um guðlastan, 384.

— um leigufé o. fl., 314—15.

— um lögföstur, hjúskap og

ómegð, 372—392.
— um pundara, 311—314.

— um stikumál, 306—310.

alþíngismál, 163, 164.

alþingismáldagar , 392—395, 492—
496.

alþíngisnefna, 683.

alþíngis-samþykkt, 131, 155, 162,

163, 443, 629, 643, 656, 677,

679, 682—683, 685, 695, 698,

701, 703, 705, 707, 713.

alþíngis-setníng, 498. — forsögn til

að setja alþing og segja þvi

slitið, 641, 700, 713.

alþýða, 221,236, 302,542, 588, 606,

609, 648, 664, 723.

álög á tíund, 82— 85, 94— 96,

98, 105—107, 114—116, 125—
128, 138—140, 147, 148, 152—
155, 161.

Amalarius episcopus, 5, 11.

Amarcopiensis episcopatus, 346; sjá

Hammarcop.

Ambrosiusmessa, 576.

áminníng til dómara, 683.

Ammaburgensis ecclesia, 58 ; sjá Ham-

mab.

Ámundi (Bergsson), faðir Bergs hirð-

manns, 663.

— Guðmundar son gríss, 494, 496.

— faðirGuðmundargríss, 487, 494.

—
prestr á Húsafelli, 218.

Anagni, 720, 722, 728.

Anastasia, (presb. card. tit. S. Ana-

stasiæ), 213.

Anastasius III., páfi, 43. 44, 57.

—
IV., páfi, 204, 207, 208,

213, 214, 344, 347, 581, 725.

anathema, 21, 23, 34, 42, 44, 47,

50, 58, 60, 61, 63. — anathe-

matis mucro, 58. — anathema-

tis vinculum, 63.

Andakíll, í Borgarfirði, 220, 493,

589.

Andegavensis (frá Angers), 434.

andlegrar stéttar menn, 602, 723.

Andreas postuli, 428, 594. — Andre-

as drápa, 370. — Andree (po-

stula) kirkja á Melum, 419.

— arcarius sedis apostolicæ, 50.

Andreas (Andrés) Sæmundarson
,

frá

Odda, 354, 591, 612, 627, 628,

665.

Andres Gíslason í Aðalvík, 679.

— Jónsson, 158.

— Jónsson (sami eða annar?), 708.

— Magnússon, 683.

— faðir Gunnars, 705.

— faðir Jóns, 708.

Andréssynir, 617, 628.

andvirki, 564.

andyri, 352.

Angers, á Frakklandi, 434.

Anglia, Angliæ reges, 718.

Anna Eyjólfsdóttir, 708.

annáll, 590. — Flateyjar annáll, sjá

Flat. — Konúngs annáll, 489,

525, 661, 662. - annáll sira

Einars (Lögmanns annál), 353.

— annáll eptir Mattheus Parisi-
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ensis, 530. — Skálholts annáll

hinn forni, 'U6, 247, 545.

annálar, íslenzkir, 192, 245, 246,

281, 341, 360, 161, 373, 376,

389, 412, 423, 485, 488, 499,

500, 534, 626, 627, 664, 665,

666. — Hóla annálar, sjáHóla.
—

Skarðsár annálar, 253. — an-

nales Trevirenses, 510. — árbækr

Espólíns, 664. 666.

anonæ 556, — sbr. sáð, korn.

Ansgarius archiepiscopus (Anscarius,

Anscharius, Anskarius, Anskar),

6, 12, 15, 20—23, 25, 27,29—

32, 34, 36, 40. — Anskar (An-

skars saga, Anscharii v. Ansga-
rii vita), 2. 14, 15. 18, 24,

26—28, 32, 35, 36.

Antiochia, 409.

Antissiodorum (Auxerre), 250.

Apavatn, í Grímsnesi, 404—405.

— hið efra, 405.

— hið neðra (syðra), 405.

Apavatns för, 488.

apostata, 300.

apostolatus officium, 299.

apostoli (de apostolis), 436, 438,

440, 443, 447. 449, 452, 455,

456, 459, 461, 581.

apostolica auctoritas, 27, 44, 46, 49,

50, 57, 58, 61—63, 210, 212,

217, 284, 292, 293. 298, 583,

588.

— benedictio, 55, 176, 284, 296,

720, 721, 723.

—
legatio, 556.

— mandata, 177.

—
provisio, 299.

—
scripta, 301, 531, 601.

— sedes (postulegt sæti, 540), 35,

42,44,49,50, 57, 69, 62,177, 209,

212, 546, 582, 588, 721—723.

apostolicæ sedis arcarius, 50.

— sedis auctoritas, 294, 348, 584.

— sedis decreta, 347, 584.

— sedis legatus, 226, 555.

— sedis primicerius, 35.

apostolici viri, 209, 345, 582.

apostolicum culmen. 23, 50, 58, 63.

—
jus, 40.

— moderamen, 49.

apostolicus favor, 292.

apostolicæ literæ, 42.

apostolorum basilica, 295.

—
divisio, sjá divisio.

—
natalitia, 26, 38, 52, 56, 59.

—
princeps (Pétr postuli), 209,

345, 582.

appelleran, 707.

Aquensis præpositus, 216.

aquilonares partes (Norðrlönd), 3, 10.

aquilonaris plaga (Norðrlönd), 4.

aquilonis partes (Norðrlönd), 25,

555.

Aquisgranum (Aachen), 8, 14.

ár (miUum á), 203; sbr. á.

—
beggja megin við selja-land Helg-

fellínga, 578.

— austr yíir ár, 613.

arabiskar tölur, 118, 183.

Árbakki á Skagaströnd, 306.

Árbækr, sjá Annálar.

arcarius sedis apostolicæ, 50.

archicancellarius, 60, 216.

archidiaconatus ,
in eccl. Nidros.,

296.

archiepiscopus, 216, 547; sbr. erki-

biskup.

arðruxi, 165.

Are prestr þorgilsson, hinn fróði,

64, 70, 178, 180, 181, 185,

186, 191, 193, 349, 498, 499,

500, 502, 633, 724.

arestatio navium, 482.
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arfar (
= erfðafé, erfðir), 624, 633,

675, 676, 679, 684, 686, 697,

699, 701, 706, 714, 716.

— (= erfíngjar 624), 620, 622,

624, 635-640, 642, 644, 645,

650, 658, 670, 672, 675, 676,

679, 682, 684, 685, 686, 688,

690, 691, 694, 697, 699, 701,

704, 706, 709, 714, 716.

—
konúngs, 620, 622, 636, 637,

639, 640, 642, 644, 646, 671,

672, 675, 676, 679, 682, 685,

687, 688, 691, 694, 697, 699,

701, 704, 706, 709, 714, 716.

— vorir (íslendínga), 620, 622, 635,

637, 639, 640, 642, 644, 646,

670, 672, 675, 676, 679, 682,

687, 688, 691, 694, 697, 699,

701, 706, 709, 714, 716.

arfataka, 693.

arfaþáttr, í Grágás, 99, 128.

arfr, arftaka, 65, 68, 606.

arfsöl, 128.

arftökumaðr, 65, 68.

arftöku réttarbót, 681, 693, 712.

argenti marca, 719.

Ari prestr Magnússon, 349.

—
(Magnússon í Ögri), faðir Magn-
ús á Reykhólum, 710.

— Mársson, á Eeykjahólum, 191.

—
(Sigurðarson), faðir Jóns biskups,

119, 132, 490, 645, 700.

—
(porgeirsson ) faðir Guðmundar

biskups, 299, 321, 322, 324,

326, 330, 333, 335, 337, 341,

355, 370, 393, 426, 487, 507,

516, 589.

—
porgilsson, á Reykjahólum, 191.

—
þorgilsson hinn fróði, sjá Are.

—
(þorkelsson), faðir porleifs, 575.

—
þorkelsson, sýslumaðr í Haga,

691.

— (hinn stóri?), faðir Torfa hirð-

stjóra, 700.

Ari leigunautr þíngeyra staðar, 399.

Aribertus, presb. card., 213.

ármaðr biskups, 130.

ármenníng, 368.

Árnanautar (klukkur), 468, 471, 472,

476.

Arnanes (á Akranesi?), 417.

Árnarbæli, í Dalasýslu, 128, 132, 133,

687. — Arnarbælis-bók, 128—

133, 462, 687.

— undir EyjaQöllum, 252; sbr.

Miðarnarbæli, Miðbæli.

—
(1 Ölfusi), 665.

Arnar^örðr, á Vest^örðum, 173, 190,

326, 369, 370, 464, 579.

Amarhólmr, eign Hvanneyrar kirkju,

592.

Arnarhvals engi, 282.

Arnar-stapi á Snæfellsnesi, sjá Stapi,

I Stapa umboð; —
Arnarstapa

I umboð, 575.

i Arnas Magnæus, 437 = Árni Magn-
ússon.

I
Arnbjörg Arnórsdóttir, 488.

— Oddsdóttir Gizurars., 533.

—
Skeggjadóttir, 351.

Arnbjörn, faðir Svarthöfða prests,

186.

Árnesíngar, 315, 488.

Árnes sýsla, 142, 254, 405, 406, 408,

410, 683.

—
þíng, 269, 302, 318, 403, 405,

406, 408, 409, 488, 493, 609,

610, 664, 665.

—
þíngsókn, 315, 316, 318, 319.

Arnfinnr þjófsson, 529.

—
þorsteinsson, riddari, 132.

Arngrímr Bjarnason (Skálholts ráðs-

maðr), 522, 535.

— Jónsson, lærði, á Mektað, 16, 17,

25, 37, 72, 667, 669, 713.

— ábóti á þíngeyrum, 359, 362,

366, 367, 423, 509, 510.

Arni Böðvarsson á Ökrum, 708.
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Árni Gíslason á Hlíðarenda, 700.

—
(Grímsson), faðir Helgu, 533.

—
biskup í Björgvin, 541.

—
Helgason, biskup í Skálholti,

270, 401, 511.

— Henriksson, 196.

—
(Hlugason, prestr að Hofi), 167.

—
Loptsson, prestr í x^lviðru, 119.

—
(Magnússon á Eyðum), faðir

Vigfús pr., 535, 727.

— Magnússon á Grýtubakka, 700.

— öreiða (óreiða) Magnússon, 468,

494, 496, 606.

—
Magnússon, prófessor, 67, 73,

75, 86, 88, 99, 100, 108, 109,

117, 119, 129, 131—133, 140,

142, 149, 150, 155, 157, 158,

168, 174, 180, 183, 195, 196,

198, 200, 201, 203, 207, 208,

210, 213, 219, 220, 225, 227-

230, 234, 235, 237, 238, 240,

247, 250, 252, 253, 256—258,

267, 269, 276, 280, 283, 284,

285, 289, 292, 296, 304, 319,

322—324, 327, 329—332, 334—

339, 342, 362, 364, 373, 391,

392, 395, 396, 398, 400, 401,

404, 405, 406, 408—411, 414,

422, 433, 437, 439, 441, 444—

446, 448, 450, 453, 455, 457,

459, 460, 462, 465, 472—474,

476, 477, 479, 480, 489, 490,

491, 495, 497, 503, 506, 511,

519, 521, 522, 535, 537, 539,

546, 548, 550, 551, 554, 555,

557—559, 561, 563, 564, 566,

569, 571, 572, 574—576, 578—

581, 591, 595, 619, 623, 634,

636, 637, 639. 641, 642, 651,

652, 653, 658, 669, 672—673,

675, 677—680, 682, 687, 689—

691, 694, 696, 702, 725—728.
— Narfason, 576.

— Pétrsson, í Stóradal, 700.

Dipl. Isl. I, B.

Árni (þórðarson), faðir Jóns sýslu-

manns, 545, 708.

—
þorláksson, biskup í Skálholti,

67, 70, 99, 118, 129, 141, 149.

150, 155—157, 162, 219, 237,

244, 274, 344, 376, 383, 386—

388, 403, 424, 433, 434, 437,

439, 441, 442, 444—446, 448,

450, 451, 457, 460, 462, 464,

468, 469, 484, 511, 518—520,

546, 551, 554, 560, 562—564,

569, 572, 590, 592, 594, 597,

598, 634, 638, 662—665, 670,

672—673, 677, 679—680, 683,

702—703, 727. — Árna biskups

saga, 173, 511, sbr. saga.

— faðir Guðmundar prests, 195.

— faðir Hrafns, 395.

— bóndi í Tjaldanesi, 465, 466,

727.

—
skuldunautrþíngeyra staðar, 400.

—
í Brautarholti, 401.

— bóndi, í Saurbæ(?), 402.

ArDÍs, ábóti, Bjamar son hins enska,

^ 485, 486.

Arnleif Jónsdóttir, 370, 579.

Arnljót, móðir ívars, 615.

Arnmæðlíngar, 224.

Arnoldus Mogontinensis archiepi-

i scopus, 216.

I

Arnór Ásbjarnarson í Skagafirði,

I

724.

—
(Digr-) Helgason, ábóti í Viðej^

393—395, 485.

— Tumason, 322, 355—362, 364,

366, 367, 369, 425, 464, 508,

537, 627.

—
(þorsteinsson) ,

faðir Kolbeins

kaldaljóss, 519, 534.

— skuldunautr þíngeyra staöar,

400.

Arnsteinn goði (Reistarsson), í Leir-

höfn, 187.

— faðir Hjalta prests, 185, 187.

47
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Arnulphiis rex, 42.

Arnur (= Arnór?), 171.

Aron Bárðarson hins svarta, 370.

ártíð, 590. — ártíðaskrá, 170, 182,

256, 393, 489, 611, 629, 666.

Árvík á Vatnsnesi, 580.

as, asses (hjá Rómverjum), 183.

Ás (undir Ási) í Pellum, 131, 132,

678.

— 1 Hálsasveit, 593. — Áss Mrkju

máldagi, 593—59-Í.

— í Kelduhverfi, 68, 76.

— í Melasveit, 272.

Ása (? Osa), 172.

ásauðr, sjá sauðpeníngr.

Ásar eystri, í Skaptafells þíngi, 196.

Ásbirníngar í Skagafiröi, 538, 724.

Ásbjörg þorláksdóttir, 511.

Ásbjörn (Arnórsson) í Skagafirði, 724.

—
Heyjángrs-Bjarnarson, 244, 245,

533.

—
(Hrafnkelsson), faðir Helga, 340.

— Ketils son hins fíflska, 194.

— faðir Hjálms, 321.

— skuldunautr píngeyra staðar,

399.

Ásbjörn (? sporn -^^ esporn), 172.

ascensio domini, 59, 211, 347, 436,

438, 440, 443, 447, 449, 452,

454—456, 458, 461, 463, 583.

— ascensionis octava, 435, 438,

440, 443, 446, 449, 452, 454,

458, 461.

Ascerus, 175, 177, sjá Özurr erki-

biskup.

Asegut (=• Ásgautr), 172.

Ásgarðr í Andakíl, 592.

— á Síðu, 394.

Ásgautr ábóti í Niðarhóhiii, 525.

Ásgeirr Guðmundarson, prestr, 186,

485, 496, 497.

— Hákonarson, pr. að Lundi, 691.

—
Jónsson, skrifari þormóðar, 73.

Ásgeirsá í Húnavatns þíngi, 399.

Ásgrímr Úlfs son gyldis, 351.

—
þorsteinsson, herra, 397, 403,

615, 617, 665.

—
þorvaldsson, 486.

Áskeli erkibiskup, í Lundi, 205.

—
biskup í Stafángri, 541.

Áslákr Fitjaskalli, Áskelsson, 386.

— faðir Orms biskups, 366.

Aslath (Áslákr?), 172.

Asloensis episcopatus, 210, 346, 583,

717.

Ásmundr faðir Asmus (
= Ásmunds ?),

576.

— Jónsson, í Fljótsdaishéraði,

441.

Asmus(!) (Ásmundr?) Ásraundsson,

576.

Asmussen, próf. í Kiel, 17, 15, 55.

Ásólfr hinn kristni, 255, 483.

Ásólfskáli, undir EyjaJ^öUum (hinn

austasti), 238, 255.

— hinn nerri, 256.

— hinn yzti, 256.

Ásrauðr, á Ketilstöðum á VöUura,

187.

assumcionis (octava), 435, 438, 440,

443, 446, 449, 452, 454, 455,

458, 461, 463; sbr. Maria.

Ásta Andrésdóttir, 628.

Astaldus, presb. card., 213.

ástemma, 470; sjá lax, laxveiðr.

Ástráðr (? estret), 172.

Ástríðr (? estret), 172.

atfarir, 607.

Atra, sonr Beþviggs, 505.

áttakríngla, 182, 185.

átti dagr (jóla), 203; sjá jól.

Au (Augia insula), 170.

Auðfinnr biskup í Björgvin, 554.

Auðkúlustaðir í Húnavatns þíngi,

617,665. — Auðkýlíngar, Auðkýi-

íngr, 87, 665.

Auðr djúpauðga, Ketils d. flatnefs,

532.
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Auðunarstaðir í Húnavatnssýslu, 399.

Auðunn Hugleiksson (hestakorn), 665,

666.

— Salomonsson á Hvanneyri, 591.

—
(þorbergsson, hinn rauði), biskup

á Hólum, 361, 665; — Auðunnar

biskups máldagi, G65.

Auðunn, er gjöra lét líkneski þorláks

biskups, 481.

Augastaðir í Borgarfirði, 594.

Augiense necrologium, 170.

Augr, sjá Ögr.

augsýn (= sjónhendíng), 271, 272.

Augustinus kirkjufaðir, 219, 434,

485, 489. — Augustina klaustur,

486. — Augustina klaustr í Við-

ey, 485. — Augustina regla, 485.

— Throndensium (Nidrosiensis) ar-

chiepiscopus, 226, 229, 531. =
Eysteinn Erlendsson, erkibiskup.

Augustus raensis, 555.

aurar, sjá eyrir.
—

auralag, 162,

163. — auraverð, 164.

Aurfiriseyjar, sjá Avrfiriseyjar.

aurk — örk.

Austfirðíngar, 187, 340, 611, 614,

617, 618, 626, 662—664. —
Austfirðínga Qórðúngr, 162, 255,

261, 264, 483, 532, 545, 613.

—
Austfirðir, 187, 245, 246,

249, 250, 252, 341, 355, 358,

664.

austmenn, 314, 357, 488 (utanlands

menn, 312; útlendir menn, 318),

602.

austr með landi (Noregi), 543.

Austrvegs konúngar, 240.

austures (o: astures, haukar), 294.

Autzor erkibiskup, 86, sjá Özur.

Auxarár þíng, 689, 713, sjá Öxarár.

Auxerre á Frakklandi, 250.

Auxney á Breiðafiröi, 465.

Aventinus mons, 178.

áverki, 646, 650.

Avnundr, sjá Önundr.

Avrfiriseyjar, 597.

Axar^örðr, 609.

Azerus, 175, sjá Özur erkibiskup.

Azzo, notarius Rom. eccl., 50.

B. Holen. episcopus, 299. •= Brandr

Sæmundarson Hólabiskup.

Babenbergensis episcopus, 216, sbr.

Bamberg.

Baden, stórhertogadæmi, 170.

baillivi in Jernemuta, 482.

Bakki í Dýrafirði, 169, 173, 174.

—
(= Staðarbakki) 1 Helgafells sveit,

577. — Bakka-á (fyrr. Laxá),

578. — Bakka land, 578. —
Bakka menn, 577.

— í Hrútafirði (= Prestbakki), 277,

580.

— í Litlahéraði, 248.

— á Skógarströnd, 465.

— (= Feijubakki í Borgarfirði),

sælubú, 167, 169, 173, 174.

—
í þrándheimi (Loðinn af Bakka),

664.

Baiuzius, 298.

Bamberg (codex Babenbergensis), 2,

21.

Bandadagr, 409, sjá Pétrsmessa.

bann, 231, 232, 290, 343, 358, 550.

— bann og bannsetníng, 552. —
bann og forboð, 552. — bann

guðs og manna, 550. — bann

guðs og papans, 222. — bann-

setníng, 289, 356, 357. — bann-

setníngar band, 553. — bann-

setníngar bann, 552. — bann-

settir (menn), 231, 234, 359. —
bannsmál, 289, 290. — banns-

pínur, 550. — bannssakir, 156,

219, 233, 387. — bannsverk,

442. — bannsbréf konúngs, 605.

Barbara mey, 477, 478.
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Barð í Fljótum, 132.

Bárðardalr, 245.

Barðaströnd, 173, 691. — Barða-

strandar sýsla, 444, 691.

Bárðr hinn svarti (Atlason), 370, 464.

—
(Gnúpa-Bárðr), Heyjángrs-Bjarn-

arson, 245, 533.

—
Kollason, 577.

—
prestr Snorrason (Skarðs-Snorra)

á Reykjahóliim, 515.

—
þorkelsson á Söndum, 370.

Bargensis episcopatus, 346, 583, sjá

Bergensis.

Barmr (í Gufudals sveit), 522.

Barnabe apostoli (dagr), 435, 446,

449, 452, 454, 455, 458, 461.

barnaskóli, 644.

barones regni (Norvegiæ), 547. —
barrúnar, 549, 550.

Bartholin (Thomas, hinn ýngri), 207,

208, 225, 292, 546, 548, 569.

— Baftholiniana, 569. — Bar-

tholins handrit, 667, 728.

Bartholomeus messa, 321, 594.

Basilica xij apostolorum, 295.

bátr (á Feijubakka við Hvítá), 169.

—
(á Ölfusá), 319, sbr. skip.

baugatal (í Grágás), 383, 384.

baugr, tólfeyríngr, 384. — tvímerk-

íngr, 384. — tvítugauri, 384. —
þrímerkíngr, 384.

baugþak, 384.

Bayren) = Baiern), 689.

Beauvais, á Frakklandi, 510, sbr.

Bellovacensis.

Beda prestr, 503.

Beijeren
=

Bajern, 689.

beit, 522, 577. — mánaðar beit,

577. — beit á mýri ok á völl,

404. — beit fjár vetr ok sumar,

507. — veturbeit nautum, 522.

— vorbeit, 522.

Belgsdalr, 108, lí9, 318. —
Belgs-

dalsbók (codex Belgsdalensis),

120, 308, 311, 314, 379, 382.

Belgsholt, 271.

Bellovacensis, frá Beauvais, 510.

Benedikt Vni., páfi, 46, 51, 52.

—
IX., páfi, 55, 57, 58, 61.

—
(Bogason), faðir Boga, 133.

—
Kolbeinsson, 99, (= bróðir Ragn-

illdar?)

— bróðir Ragnilldar (Kolbeinsson?),

99.

i'

Benedikts regla, á þíngeyrum, 194,

523. — í Niðarhólmi, 523. —
Benedikts klaustr, 529. —
Benedicti ordinis abbas, 531.

Benedictus cancellarius Rom. eccl., 48.

Benne, Konráð, dómherra í Brimum,
15.

ber: vínber, 513. — krækiber, 513.

—
berjavín, 513.

Berfættubræðr at Jónskirkju í Björg-

vin, 484.

Bergenensis episcopatus, 210, sjá

Bergensis.

Bergensis episcopatus, 346, 717. —
B. episcopus, 297, sbr. Bargen-

sis, Bergenensis.

Bergis (í Björgvin), 548, 550, 556.

bergíng, 243.

Bergr Ámundason
,

hirðmaðr Há-

konar konúngs, 614, 663.

— á Njálstöðum (?), 400.

— Sokkason, ábóti á Múnkaþverá,

421.

Bergsbók, í Stokkhólmi, 205.

Bergstaðir á Vatnsnesi, 580.

Bergsveinn (Sölmundarson), faðir

Hafliða, 196.

Bergþórr Hrafnsson
, lögsögumaðr,

501. --
Bergþórs statúta, 73.

— faðir þorláks, 507.

—
leigunautr þíngeyra staðar, 3S:'9.

Berjanes í Rángár þíngi, 257.

berjavín, sjá ber.
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Bernardus ábóti hinn helgi, 434, sbr.

Bernhard.

—
episcopus Aluerstedensis, 50.

—
episcopus, 42.

—
episcopus (annar), 42.

— S. Petri að vincula presb. card.,

295.

Bernhard hinn helgi, 238, 523, sbr.

BemarduB.

Bernoldus episcopus, 20, 22.

Bero Holmensis abbas (= Rita-Björn),

531, 721, sjá Rita-Björn ábóti.

Bessi Hallvarðsson, prests, 186, sbr.

Bessi.

Berufjörðr í Austfjörðum, 249.

Bessastaðir á Álptanesi, 183, 239,

421, 607. — Bessastaðabók,

490, 491. — Bessastaða kirkja,

388. — Bessastaða samþykt

(1555), 88. — Bessastaða skóli,

239, 623.

Bessastaðir í Fljótsdalshéraði, 340—
342, 441. — Bessastaða fólk, í

Aust^örðum, 341. — Bessastaða

máldagi, 341.

Bessi Halldórsson prestr, faðir Teits

biskupsefnis, 360, 372, 487.

— Vermundarson hinn auðgi, prestr

á Borg, 349, 350.

—
Özurarson, á Bessastöðum, 340,

sbr. Bessi.

—
(Spak-Bessi) faðir Droplaugar,

340.

bestiæ Ephesi, 301.

Beþvigg, sonr Sesef, 505.

Biaf, sonr Skjaldar, 505, sjá Biar.

Biar (Biaf), sonr Skjaldar, 505.

Biblía, 502.

bibliothecarius Romanæ ecclesiæ, 60.

Bíldsfell 1 Grafníngi, 404, 409.

Bíldshamrar í Borgarfirði, 180.

Birgir, faðir Jóns erkibiskups, 189,

205, 223.

IJirkibeinar, 225, 226, 230.

Birnustaðir á Skeiðum, 406.

Birtíngaholt í Árness sýslu, 408.

Bisancii, 717.

Biskup, 65, 67, 68, 85, 92, 97, 104,

112, 113, 124, 136, 146, 160,

218, 243, 244, 266, 267, 270,

276, 278, 279, 282, 303, 355,

377, 380, 395, 420, 485, 486,

489, 490, 550, 558, 561. —
sekt til biskups, 382, 436,

438, 440, 442, 443, 447,

449, 453, 456, 459, 462, 463.

—
biskups dómr, 511. — bi-

skupsdæmi, 591, 593. — biskups-

efni, 719, 722. — biskups eiðr,

451. — biskups forræði, 341,

562; fyrir Viðeyjar klaustri, 512.

—
biskups handsöl, 266. —

biskups hönd, 382—383. —
biskups kjör, 322. —

biskups

kosníngr (kosníng), 223, 321,

424, 546, 549, 590, 602, 605,

719. — biskups niet, 316. —
biskups ráð (með bisk. ráði,

eptir bisk. r.), 266, 558, 561. ~
biskups stóll, 232, 364. —
biskups stólar, 128, 425, 467,

546, 549, 605, 719. - Biskups

tíund, 80, 104, 112, 124, 136,

146, 160, 381. — biskups tí-

undir, 194, sbr. tíund. — biskups

umboð, 521, 590. — biskups

umboðsmaðr, 436, 438, 440,

442, 443, 447, 456, 459, 462.

—
biskups vald, 552. — biskups

vígsla, 719.

Biskupar, 541, 599. — lýðbiskupar,

204. — á íslandi, 221, 284,

289, 298, 299, 373, 586, 588. —
í Noregi, 566, 568, 586, 588. —
biskupar — páfar: cathol. eccl.

episcopus, 213. — biskupar undir

páfabréfum, 213.

Biskupa annálar Jóns Egilssonar,
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179, 246, 353. — biskupa eiðr,

713. —
biskupa fundr, 289,

290, 586. — biskupa gjald in

subsidium pallii, 585—588. —
biskupa myndir, 367. — biskupa

statútur, sjá statútur. — biskupa

sögur, 281, 323, 327, 364, 509,

510, 572, 683, 729. — biskupa

tal, 367, 701. — Biskupa þáttr

í Kristinrétti hinum forna, 264.

—
Biskupa æfir, sögur (Jóns

Halldórssonar), 354, 490, 491,

593, sbr. lýðbiskupar.

Biskupsbrekkur, 418.

Biskupsson, 395 (— son Magnús

biskups).

Biskupstúngur í Amess þíngi, 188,

342. — Biskupstúngna hreppr,

406, 407.

Biso, episcopus, 42.

Bitra í Stranda sýslu, 132, 133.

Bjargasteinn, í Stafholtstúngum, 179.

bjargkviðr, 381, sjá kviðr.

Bjarghwin — Björgvin, 559.

Bjarkeyjarréttr, 66, 69, 548, 659.

— hinn eldri, 659.

—
fyrir Niðarós kaupstað, 549.

— hinn nýjari, 651, 653.

Bjarmia (Bjarmaland), 17.

Bjarnanes í Hornafirði, 537.

Bjamardalr, i Borgarfirði, 180.

Bjamarhöfn, 575.

Bjamhéðinn, 200, 201. = Bj. Sig-

urðarson.

lijamhéðinn Sigurðarson, prestr, 185,

187.

Bjarni (Áraason), faðir Gísla prests,

575.

—
Bjarnason í Arnarbæli, 132, 133.

— Bjömsson á Bijámslæk, 119.

— Einarsson, pr. undir Ási í Fell-

um, 678.

—
(Eiríksson), faðir Eiríks pr. á

Staðarbakka, 623.

Bjarni Gíslason, pr. að HafsQarðarey,

421.

—
Hallsson, 697.

—
Helgason, prestr, 511.

—
Konálsson, prestr, 186.

—
Marteinsson, pr. á Eyðum, 168,

253.

— Marteinsson (Hákalla -
Bj.) , á

Ketilstöðum, 168.

— Narfason (einn heldr en tveir),

680, 681.

— Pétrsson á Skarði, 88.

—
Sigurðsson í Heynesi, 702.

—
Sverrisson, 371.

— hinn spaki (þorsteinsson), 498.

— bóndi á Auðkúlustöðum , 617,

665.

—
(Jórsala-B.) úr Dýrafirði, 495.

—
prestr enn tölvísi, 183, 240.

—
prestr í Viðey, 485.

— undir Hesti, faðir Bjarna í Arn-

arbæli, 132.

—
(faðir Arngríms ráðsmanns), 522,

535.

— faðir Ólafs, 498.

— faðir Páls prests, 185.

— faðir þorbjargar í Reykjaholti,

189.

— faðir Ögmundar, 683.

Björgólfr þorkels son vellíngs, 691.

Björgvin (BjÖrgyn) í Noregi, 205,

207, 224, 290, 297, 346, 366,

425, 426, 483, 484, 488, 525—

528, 530, 540, 542, 543, 546,

554, 559, 561, 602, 606, 610,

616, 644, 663, 664. — Björgv-

inar biskup, 541. — Björgvinar-

bók, 207. —
BjörgTÍnarmenn,

488, 602.

Björn ábóti, 525, 720—722. - Rita-

Björn.—
(Benediktsson), faðir Magnús

lögmanns, 142, 710.
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Björn Gilsson, biskup á Hólum, 186,

192, 205, 322.

—
Gilsson, ábóti að Múnkaþverá,

192—193.
— Guðnason í Ögri, 681.

— Halldórsson, prófastr, 308. .

— (Hannesson), faðir Hannesar í

Snóksdal, 715.

—
Helgason, hersir, sjá Heyjángrs-

Björn.
—

Hjaltason, prestr, 393, 395, 426,

427 (:- Kygri-Björn).
— Jónsson, pr. á Melstað, 119,

132, 490,

—
(Jónsson), á Skarðsá, 304, 305,

659.

— Jónsson, á Staðarfelli, 100.

—
austræni, Ketils son flatnefs,

385, 532.

—
Magnússon, sýslum. í Barðastr.

sýslu, 444, 445.

— Narfason, 681; rétt. Bjami.
— Sæmundarson í Gunnarsholti,

613, 627, 628.

—
])orleifsson, biskup á Hólum,

198.

—
þorvaldsson ,

á Breiðabólstað,

354, 470, 471, 484, 487, 495,

603.

— múnkr (bróðir Björn), 492. =
Rita-B.

—
kapelán Páls biskups, 358, 425,

492. = Rita-B.

— buna, hersir, Veðrar-Grímsson,

532.

•— hinn enski, 485.

—
(Jórsala B.), 495, 496.

— faðir Nikulás sýslumanns, 683.

— sonr Hamra-Finns, 511.

—
gullberi, landnámsm., 269.

— í Svínhaga, landnámsm., 351.

— vottr um rétt ísl. í Noregi, 67,

68.

Blakkastaðir, 507. ^ Blikastaðir.

blanda (drykkr), 542.

Blasius biskup hinn helgi, 170, 594.

Bleikastaðir, 507. ^ Blakkastaðir.

Blígsholt, 577.

Blikastaðir, 507. = Blakkastaðir.

Blikdaisá á Kjalarnesi, 402.

blóthús, 340.

blótmenn, 340.

Blótstaðir, 231.

blýbóla páfans, 283, 297.

Blöndudalshólar í Húnavatns þíngi,

398, 400.

bóandi, — bóndi, búandi, 65, 78, 81,

85, 90. —
bóndi, 536, 594,

596, 624. — búandi, 537. —
búendr, 537. — sammæli bænda,

i

620, 622. — bændr landsins,

620; sbr. bændr.

bóandi, bóndi, = eiginmaðr, 66, 69.

Bobo, diac' card. S. Theodori, 295.

I

boð og bann, 663.

I

Bodalbruniensis episcopus, 58.

I

Boðnarsjór (Bodensee), 170.

boðorð Vilhjálms kardínála, 545. —
— boðorða breytni á íslandi,

545. — boðorða breytni í messu,

423, 432. — boðorðaskrá, 234.

boðunardagr Maríu, 435.

Bogi á Staðarfelli, Benediktsson, 132,

133.

bók: orðubók, 708. — skinnbók, skinn-

bækr, 700. — bók frá Helga-

felli, 575. — lýsa bók, 695. —
bókfell, 708. — bókarbót, 182.

—
bókar-eiðr, 677, 695, sbr.

eiðr. — bóklegr lærdómr, 502.

—
bókmentafélag, 694; sbr.

bækr, kirkja, kver, lögbók.
—

bókarnöfn: Arnarbælisbók. — Belgs-

dalsbók. — Bergsbók (í Stokk-

hólmi).
— Bessastaðabók. "-

Björgvinarbók.
— Brimabók. —

Flateyjarbók.
— FIos pere-

grinationis (Utanfarar blórastur).
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— Garðabók. — Hákonarbók. —
Hauksbók. — Heimskríngla.

—
Heynesbók.

—
Hvanneyrarbók.

—
íslendíngabók.

— Járnsíða.

— Jónsbók. — Kristinréttr. —
Landeyjabók.

— Melabók af

Landnámu. — Múnkalífsbók. —
Resenius bók. — Skálholtsbók

(D. 12).
— Skálholtsbók hin

eldri. — Skálholtsbók hin ýngri.

— Skálholtsbók af Grágás (kon-

úngsb.)
— Skarðsárbók (Land-

náma).
— Skarðsbók. — Skinna-

staðabók. — Staðarfellsbók. —
Stokkhólmsbók. —

Túnsbergs-

bók, —
Uppsalabók.

— Vice-

linsbók. — Vígslóði.
— Wilch-

insbók. — þíngeyrabók.

bókhlaða (bókasafn) háskólans í Kaup-

mannahöfn, 29"?, 546, 548, 569,

623, 639, 728. — bókasafn

háskólans í Uppsölum, 699—700.

— bókhlaða Holsteins greifa,

697. — bókasafn konúngs í

Kaupmannahöfn, 76, 549, 559,

560, 563, 570, 572, 624, 685,

704, 706, 708, 714.

ból (= circjuból), á Akranesi, 416.

bóla (bulla) páfans, 283.

bóla, stóra bóla, 694.

BoUi (Bollason, þorleikssonar), 725.

Bólstaðarhlíðarhreppr, 398.

bolöxi, 417.

bóndi, sjá bóandi.

Bonifacius VIH., páfi, 239.

—
archiepiscopus Moguntinus, 59.

Bonn, á þýzkalandi, 175.

borðlægt tré, 696.

Borg á Mýrum, 174, 189, 349, 350.

—
Borgarþíng, 174.

Borgar fjarðarsýsla, 493.

BorgarQörðr, hérað, 167, 169, 173,

174, 178, 189, 190, 217, 230,

261, 270, 274, 277—279, 285,

348, 406, 411, 418, 420, 455,

466-468, 481. 483, 487, 494.

495, 499, 508, 520, 538, 539.

593, 595, 597, 607—610, 612,

613, 616—618, 691.

BorgarQörðr, sýsla, 616. —
Sýsla

um Borgar^örð, 220.

BorgarjQörðr í Múla þíngi, 341.

Borgarþíngs kristinréttr, 387. —
Borgarþíngs lög, 647. — Borg-

arþíngs menn, 649.

Borgfirzk skinnbók, 258.

borgir í Helgafells sveit, 577.

Botnsá (Bozá) í Hvalfirði, 493, 496.

Bótólfr, biskup á Hólum, 427.

— Heinr(ek)sson á Síðu, 196.

Bótólfsvaka, 73.

Bragaræður, 499.

Brandr Andréssson í Skógum, 627.

—
Dálksson, prestr, 524.

—
Gíslason, faðir Guðmundar prests,

191.

— Halldórsson á Barði, 132.

—
Jónsson, 580.

— Jónsson (ábóti og prestr) biskup

á Hólum, 187, 518—522, 534,

538, 590, 613, 662, 663, 719.

—
máldagi hans, 519—522.

— Kolbeinsson, á Reynistað, 519,

537—540, 607, 612, 617.

—
Magnússon, prestr, 349.

— Rafnsson, pr. að Hofi, 132.

— Sæmundarson, biskup á Hólum,

219, 220, 224, 225, 284, 285,

290, 298, 299, 321, 349, 356,

378, 519, 523, 524.

— Úlfhéðinsson, prestr, 186, 192.

—
J)órarinsson, Brandssonar, á Húsa-

felli, 217, 218, 725.

—
þorkelsson, prestr, 186, 191, 724.

— faðir Eyjólfs prests (kórsbróður),

131, 366.

— faðir þórarins, 725.
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Brandr, faðir þórarins prests, 217, 477.

(=: Br. þórarinsson?).
— faðir Erlends prests, 298.

— faðir Hafrs, 321.

—
leigunautr þíngeyra staðar, 399.

— bóndi á Höfða, 508, 516.

brauð í sakramentinu, 513, 514.

brauðhleifar að fornu, 710.

Brautarliolt á Kjalarnesi, 401, 494.

bréf, 525—528, 543, 544. — bréf

komíngs, 606, 607, 611, 620,

622, 635, 637, 639, 640, 642,

64Í, 646, 670, 672, 675, 676,

679, 682. 684, 687, 688. 691,

694, 697, 699, 702, 704, 706,

707, 709, 714, 716, sbr. kon-

úngr.
— bréf páfans, 723, sbr.

páfi.
— bréf Vilhjálms kardínála,

701. — bréf um skatt(=gamli

sáttraáli), 703. — bréf um

skattgjalds skildaga, 617, 618,

634, sbr. sáttmáli. — sam-

þykktar bréf um skatt, 638. —
bréf (íslendínga) til ríkisráðs (í

Noregi), 628. — bréfabók forn,

2. — bréfabók á skinni, 546. —
bréfasafn, 619. — frumbréf, 1,

10, 18, 39, 43, 45, 47, 51, 55,

57, 545, 554, 581, 722, 726. —
fornbréfa afskríptir, 598.

Breiðá (Jökulsá á Breiðamerkr sandi),

245.

Breiðabólstaðar fjara, við Skaptá, 204.

Breiðabólstaðr í Fljótshlíð, 157, 256,

257, 306, 354, 393, 470, 484.

— í Reykholtsdal, 350, 471, 476.

— á Síðu, 195, 201—203, 394.

— á Skógarströnd, 464.

— í Vatnsdal, 579.

—
í Vestrhópi, 189, 190-

Breiðamerkrsandr, í Skaptafells þíngi,

245.

l>ipl. IsJ. I. B.

Breiðamörk, í Skaptafells þíngi, 168,

245.

Breiðársandr (Breiðamerkrsandr), 248.

Breiðbælíngr, 393, 394, 484, 604,

sbr. Ormr Jónsson breiðbæl.

Breiðdalir (Breiðdalr), 187, 340. —
Breiðdalsvík, 249. — Breiðdals-

þíng, 249.

Breiðfirðíngar, 502.

BreiðiQörðr, 281, 580, 597.

Brekka á Enni (Skriðnes-enni), 597.

~
(í Gufudals sveit), 522. — Brekku

land, 522.

Brenien, 689 = Baiern.

Bremen, sjá Brimar, Brimaborg.
— Bre-

mensis dioecesis, 33, 50, 58,

63. — Bremensis ecclesia, 33,

42. — Bremensis præsul, 15.

Bremon episcopatus, 31.

brennisteinn, 632.

Brennu-FIosi, 188, 340, 532, 533;

sjá FIosi þórðarson.

brennur á íslandi, 720—721.

Bresagerði á Akranesi, 416.

Brimar (í Brimum) á Saxlandi, 1,

15—17, 24, 25, 48, 49, 214,

217. — Brima biskupsdæmi, 28.

— Brimabók, 36. — Brimaborg

(Bremen), 14, 15, 17, 175, 204.

—
Brimakronika, 1, 15, 16, 30.

Brjámslækr á Barðaströnd, 119, 504.

Brodd-Helgi (porgilsson), faðir Sörla,

340.

bróðir í klaustri, 553.

Brokey á Breiðafirði, 277.

brottsaungr, 252.

brú, brýr, 77, 89, 101, 109, 120,

134, 143, 150, 159. — brú á

Blikdalsá, 402. — brú á Hítará

ok Grjótá, 279.

Brúar^ara, 204.

Brúarfoss í Hraunhrepp, 278.

48
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bryggja á Gerðalæk, 404.

bryggjaii í Björgvin, 616.

Brynjólfr Jónsson á Hvoli í Sogni,

667.

— Sveinsson , biskiip í Skálholti,

76, 183, 184, 253, 280, 341,

421, 563, 572, 675, 700.

—
þórðarson, á Hlíðarenda, 142.

— hinn gamli (þorgeirsson), 6i,

340.

— faðir pórðar prófasts, 200.

bræðr (múnkar) í Viðey, 496.

Bræðratnnga í Biskupstúngum, 322,

337, 342, 372, 487, 628.

Búalög, 162, 638, 674.

búandi, bóndi, 372, 592. — búanda

tíund, 465, sbr. bóandi, tíund.

búðaskipan á alþíngi, 352.

búendr ok búþegnar, 290.

búfé, 350, 410, 413, 466, 471.

— á Grísahváli í Helgafells sveit,

577.

búföng, 564, 563, 571, 573.

búgögn, 265.

búi (= nábúi), 400.

Buliarium magnum Romanum, 45.

búnautn, 419.

búreisnar fé, 680.

bús búníngr {= húsbúníngr?), 465.

búsgagn (-gögn), 174, 179, 203, 217,

250, 252, 266, 273, 275, 278,

282, 394, 465.

búslutir, 218.

búþegnar, 557.

byggíng konúngsjarða, 129.

býjarlög, sjá bæjalög.

byrða, 653.

Byrgisholt í Melasveit, 271.

Bj'rgisvík á Ströndum, 476, 478.

byskop sjá biskup.

bæjalög Magnús konúngs, 651.

Bæjar-Högna mál, 274.

Bæjar land (— Gaulverjab.), 404.

bækr, 77, 101, 218, 243, 350, 471,

559. — fornar bækr, 569. —
pappírsbækr, 700, sbr. bók, kver,

kirkja.

bænahald, 496.

bændr, 606. — bændr ok búþegnar,

491, 493. — lands bændr, 622,

-~
bændaeign, 407. — bænda-

hluti í Stóra-Ási, 593.

bænhús sjá kirkja,
— bænhúsfé, 250.

Bær í Borgarfirði, 261, 278, 350,

481, 483, 494, 495. — Bæjar-

Högni, 274.

—
(á Bæjarnesi), 522.

--
í Flóa (Gaulverjabær), 253. —
Bæjar land, 404.

— á Höfðaströnd(?), 397.

— (= Saurbær), á Rauðasandi,

444, 653.

—
(í Skagafirði?), 397, 399.

—
(Litli-Bær) í Vindhælishrepp(?),

397.

I

Böðvar Oddason frá Hvoli, 494.
^ —

(Pálsson), faðir Árna, 708.

—
þórðarson (Böðvarssonar), í Bæ,

494, 496.

—
þórðarson (Skúlasonar), í Bæ,

188, 261, 262, 271, 349, 350,

358, 359, 417, 474, 494, 504.

—
þórðarson, á Stað, 494, 608,

612, 613, 618.

Bölverkr (Eyjólfs son grá), faðir Gellis

lögsögumanns, 501.

Caesar, Phil., 17, 25, 36, 37, 176.

calbalækr, 596, sjá Kálfalækr.

Calendarium, 182, 183, sbr. rímtal.

Calixti (tit. cardinalis), 295, 585.

Calixtus (II.), páfi, 177.

Camera iraperialis, 217.

Camerarius papæ, 717.

Canaan (Kainan), sonr Enos, 504.

Caorsa, bær á ítalíu, 529. — Caor-

sini, okrkarlar á ítalíu, 529.
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Cancellarius Romanæ ecclesiæ, 27,

28, 39, 43, 48, 51, 57, 60, 178,

213, 348, cfr. vice cancellarius.

— Cancellarius Romanæ sedis,

47. — Cancellarius sanctæ ec-

clesiæ, 53. — Cancellarius S.

Petri, 64. — Cancellarius (im-

peratoris), 216.

canis (stjarna, stjörnumerki), 183.

canonica auctoritas, 601. — canonica

districtio, 729.

canonice, 208, 292, 294, 581, 589.

canonici, (-nicus) ecclesiæNidrosiensis,

588, 589, sbr. kórsbræðr. —
canonici S. Olavi, 229.

canonicum jus, 294, sbr. jus.
— ca-

nonicæ institutiones, 296. — ca-

nonicæ sanctiones, 294.

canonum acta, 601.

capellæ (kapellur), 292, 547. -— ca-

pellur, 549.

capitulum, 425, sjá Kapítuli.
— ca-

pitula, 546, 547, 588.

cardinales: presbyteri, 213, 295. —
diaconi, 213, 295.

Cári sjá Kári.

Carlsruhe (Karlsró) í Baden, 170.

Carolus, 298, sjá Karl, Karvlus.

Carstaðir, 465, sjá Kárstaðir.

casei (rángt: libræ casei), 494.

catastasis á alþíngi, 352.

cathalogus sanctorum, 531.

catholica devotio, 601. — catholica

ecclesia, 213, 295. — catholica

raater, 601.

catholici successores (reges Norwe-

giæ), 228.

Catonis disticha de moribus (Hug-

svinnsmál), 239.

causa spiritualis, 547. — causatem-

poralis, 547, sbr. málefni.

Cecilia (sancta), 295.

—
Guðmundardóttir, 370.

—
370, 371. (== CGuðmundard.?).

Celestinus III. páfi, 291, 292, 295—

297, 717.

— IV. páfi, 528.

Celius, sonr Cretus, 505.

— mons, 295.

cemiterium, 229.

cena Domini, 59, 211, 347, 583.

Cencius camerarius í Róm, 717.

— Portuensis & S. Rufinæ episc,

213.

— S. Lucie in Orchea diac. card.,

295.

Census Romanæ ecclesiæ, 717.

Centaurus (stjörnumerki), 182, 183.

cerevisia, 514, sbr. öl.

Cetus (stjörnumerki), 183.

Charlemagne sjá Karlamagnús keisari.

Christiana fides, 3Í5, 582. — Chri-

stiana reverentia, 601. — Chri-

stianus populus, 600.

Christr, 549. — Christus, 599, 723.

— Christus Jesus, 42. — Christi

patrimonium, 601. — Christi-

colæ, 27, 38, 49, 58, 61, 62.

Christophor (Christoífer) konúngr (af

Baiern), 689.

Chryoostomus kirkjufaðir (Jón gull-

muðr), 219.

Cinthius, tit. S. Laurentii presb.

card., 295.

Ciprus, sonr Zechiras, 504.

Circiv bol, 416, = Kirkjuból á Akra-

nesi.

Cisio Janus (latínsk ríravers), 182.

Cistercia-klaustr Stanley á Englandi,

541. — Cisterciensis abbas, 531.

— Cisterciensiura raúnkaregla,

523.

Cleraens U., páfi, 59.

—
UI., páfi, 283—285, 297, 346.

—
IV., páfi, 530.

—
X., páfi, 37.

Cleraens (sanctus): Johann. tit. S.

Clementis cardinalis, 295. —
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Clementis altari í Viðey, 489.

— Clementis kirkja at Ökrum,

596.

Clerus, 600, 729. — clericalis mun-

ditia, 601. — clerici, 294, 297,

299, 515, 547, 721, 723, 728.

— clerici seculares, 721.

Cnvtr sjá Knútr.

coadjutor biskups, 516, 517.

codex censualis í Róm, 717. — co-

dex Milzovianus, 557. — codex

Resenianus, sjá Resensbók, sbr.

bók, bækr. ~ codex Scardensis,

445. — codex Tunsbergensis,

559.

Coelestinus páfi, sjá Celestinus.

coelibat, sjá einlífi.

coena, sjá cena.

Cognac, 598.

Colonia (Cöln), 482. — Coloniensis

archiepiscopus, 33, 41, 42, 44,

47, 49, 58, 60, 61, 63.

Columbi ecclesia, 717.

concilia, sjá stórþíng.

concubinæ, 601, sbr. frillur. — con-

cubinarii, 729.

confessor, 557.

consecrationis dies, sjá kirkjudagr,

vígsludagar.
— consecrationis

munus, 589.

Constantia (Constanz, Costnitz), bisk-

upsstóll, 29, 31, 33, 170.

Copriniacense concilium, 598.

Corbeia sjá Corvey.

coronatio regis (Norvegiæ), 547.

corpus Domini, 241, 242, 243.

Corvey, Corbeia, klaustr, 15, 29, 31.

Cosme & Damiani (diac. card.), 295.

cothidiana (præfatio), 449 — hvers-

dags prefacio, 452.

Cretus, sonr Ciprus, 505.

Crisogoni (presb. card. tit. S. Crisog.),

213.

Cristbv sjá Kristbú.

Crit (Krítarey), 505.

Crossmessur, 446, 454, sjá krossm.

Cruce (at Krossi 1 Landeyjum), 157.

crux, sjá krossraark. — Crux (messa

de sancta cruce), 435, 438, 440,

443, 447, 449, 452, 454, 456,

458, 461. — Crucis exaltatio,

347, 584. — Crucis inventio,

59, 584. —
Crucismessa, sjá

krossmessa. — Crucismessur

báðar, 435.

Crymogæa, saga íslands, 16, 669.

cubitus, 308.

Cunradus palatinus comes de Reno.

216.

curiæ regis, 229. — curiales stipen-

diales, 229.

Curmaker (Kormakr), 171.

Cuthbertus confessor, 557.

Daa höfuðsmaðr, sjá Herluf.

Daciæ episcopatus, 177. — Daciæ

regis terra, 482.

Daði (Starkaðarson?),64, 67, 68,724.
—

(Steindórsson), faðir Orms, 109,

472, 480.

Dagr (Eilífsson), faðir Gregorii), 190.

dagar (= æfi), 577.

daglegt mál, 593.

dagsmörk: at miðjum morgni, 320.

— til miðs aptans, 320. — eykt

dags, 320.

Dagverðarnes á Rángárvöllum, 353.

Dahlmann, F. C, prófessor, 17, 35.

Dala-Kollr, sjá KoUr (Veðrar-Gríms

son).

Dala sýsla, 128, 133, 687.

Dalbær í Laudbroti, 194, 195, 197—

199, 204. — Dalbær hinn eystri,

196—198. — Dalbær hinn ytri,

196—198. — Dalbær minni,

197. — Dalbær syðri, 197. -

Dalbæínga iQara, 198, 204.
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Dalir (BreiðaQarðardalir, í Dölum),

119, 191, 358, 466, 468, 499,

508.

Dálkr þórisson, 201—203.
—

(þorsteinsson), faðir Runólfs

prests, 186, 191, 202.

— faðir Brands prests, 524.

— faðir Guðmundar prests (=
Dálkr porst.), 191.

Dalla (?
—

Dola), 172.

Dalr í Jökulsfelli, 248.

Dalr (Stóridalr) undir EyjaQöllum,

484.

Dalsmynni í Norðrárdal, 591.

Damascus, 301.

Dani, 15. — Dani (in gente Dano-

rum), 3. — Danir, 15, 52, 481.

—
Danakonúngr, 175, 176, 482.

— Danaveldi, 16. — Danorum

ecciesiæ, 215. — Danorum epi-

scopi, 49, 63. — Danorum gens,

15, 20, 24—26, 29, 32, 36, 38.

— Danorum siue Sueonum gens,

10, 22, 44, 47, 58, 61. — Da-

norum siue Winedorum (Slavo-

rum) gentes, 5, 11. — Dano-

rum siue Slauorum termini, 19,

22. — Danorum siue Saxonum

confinia, 29. — Danorum et

Slavorum confinia, 31. — Da-

norum termini, 5, 11. — Da-

norum universitas (== Danir),

15. — Danorum regnum, 42,

53, 55, 63.

Danmörk, 15, 175, 190, 204, 307,

342, 343, 499, 502, 527, 541,

710. — Danmarkis konning,

689. — Danmerkr saga, 700.

Danska, 190. — á Dönsku, 637. —
danska kansellí, 581. — danskar

útleggíngar, 669, sbr. dönsk. —
danskr múnkr, 523.

danzagjörð, 538. — danzleikr, 192.

Dardanus, sonr Júpiters, 505.

Darri (darri), pálmari, 172.

Dauði, sjá Mors.

Dauið konúngr, 227.

Davgvrðar nes, sjá Dögurðarnes.

decanus ecclesiæ Nidrosiensis, 296.

dekanar, 541.

decimæ, 31, 229, 298; sbr. tímidir.

— decimarum quarta, 556.

decreta, 434.

dedicatio ecclesiæ, 469, 478.

Deildarhamar, 306.

Deildarlækr, 273.

Deildartúngu mál, 189, 271.

denarii (
= peníngar enskir), 719. —

denarii monetæ Norwagiæ, 718.

Desja garðr (í Helgafells sveit), 576.

Deus, 601, sjá guð.
— verbum Dei,

601.

diaconus, 60, 515. — diaconus car-

dinalis, 178.

diadema regni (== kóróna), 226. —
diadema regale, 228.

Digr-Helgi (þorsteinsson), úr Kirkju-

bæ, 393, 485, 608, sbr. Helgi.

diktaðr (þáttr), 361.

Dimbilnætr, 342, sbr. Dymbilvika. —
dimbilvika, 527, sjá Dymbilvika.

diocesanus (episcopus), 547, 548,

556.

Dionysius biskup, 477. — Dionysii

altari í Viðey, 489.

disciplina, 242; sbr. ráðníng.

divisio apostolorum, 435, 438, 440,

443, 446, 449, 452, 454, 455,

458, 461.

djákn, djákni, 174, 246, 248, 252,

255, 272, 273, 278, 282, 303,

355, 370, 372, 400, 413, 418,

419, 489, 514, 518, 593. —
messudjákn, 180, 420.

Djúpidalr (1 Gufudals sveit), 522. —
Djúpadals skógr, 522.

Dola (= Dalla?), 172.
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dómadags undr, 129. — dónisdagr,

444.

dómar, 560, 625, 638, 683, 694,

701, 707. — dómabók, 374, 621.

— dómaskrár, 451. — héraðs-

dómar, 575. — dómar móti

kirkjunni og andlegu valdi, 552.

— dómar um líf og limalát, 677.

— dómari, 550, 661, 683, 698.

— dómara bæn, 708. — dómr

erkibiskups, 628. — dómsupp-

sögu vottar, 395. — dómsvald

í klerka málum, 356.

domina (María mey), 436, 447, 449,

452, 455, 456.

Domini ascensio, sjá ascensio. —
Domini dagar (drottinsdagar),

436. — Domini transfiguratio,

435, 438, 440, 443, 449, 452,

454, 455, 458, 461. — vasa

Domini, 601.

dominicus ager, 299. — dorainicus

grex, 599. — dominicæ dies,

26, 38. — dominicæ oves, 345,

581, sbr. drottinn.

Dominikus, höfundr prédikara reglu,

523.

Drángar á Skógarströnd, 465. —
Dránga land, 282.

Drápuhlíð (Drápuhlíðar jörð), 577,

sbr. Hlíð í Helgafells sveit.

dráttr (drættir) í EUiðaám, 512. —
dráttar^örur í Elliðaám, 512.

Dreggjar-almenníngr í Björgvin, 616.

dreki (með mynd Ólafs helga), 672,

710.

Drogo, Metensis episcopus, 6, 12,

20, 22.

Droplaug Bessadóttir, 340. — Drop-

laugarsynir, 340. — Droplaugar-

sona saga, 340.

Drottinn (móðir drottins), 477, sbr.

Doraini. — Drottinleg bæn, sjá

Faðir vor, Pater noster. —

Drottins dagr (dagar), 78, 89,

101, 110, 121, 134, 144, 151,

159, 242, 270, 371, 374, 375,

418, 435, 437—440, 442, 443,

446—449, 451, 452, 454—456,

458, 459, 461, 462, sbr. sunnu-

dagr, dominicæ dies.

Drottníngin af Noregi, 549.

Duggáls leiðsla, 239, 240.

Durands Rationale, 434.

During, Otto von, kórsbróðir í Brira-

um, 16.

Du-Theil, rithöfundr, 344, 345.

dý hit mikla í (Drápu-)hlíðar landi,

577.

Dymbilvika, 407, 593, sbr. Dimbil-

nætr, dimbilvika.

dyocesanus, sjá diocesanus.

Dýrafjörðr, á Vestfjörðum, 169, 173,

370, 495, 616, 621. —
Dýr-

firðíngar, 502.

dýrkan Guðraundar biskups Arasonar,

361, sbr. helgi.

Dögurðarnes, 597.

dönsk alin, 307, 308. — dönsk

merkíng, 207. — dönsk túnga,

171. — dönsk útleggíng, 551,

560, 564, 566, 573, 623 ;

- sbr.

Danska.

Ebbo, Ebo, Remensis archiepiscopus,

6, 12, 22, 25.

Ecbert comes, 11, sbr. Ekebert.

ecclesia, 601. — ecclesia episcopalis,

229. — ecclesia Norwegiæ, 547.

— ecclesiæ dedicatio, 469, 478.

— ecclesiæ forma, 548. — ec-

clesiæ regimen, 345, 581. —
ecclesiæ sella, 601. — ecclesiæ

soUempnitatis dies, 52, (—
kirkjudagr).

— ecclesiæ stru-

ctura, 345, 581. — ecclesiæ, 547,

sbr. kirkja, kirkjur.
— ecclesiæ
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vacantes, 556. — ecclesiæ vi-

cinæ, 556. — ecclesiarum re-

ditus, 556. — ecclesiarum con-

secratio, 59, (== kirkjudagr).
—

ecclesiarum ministri, 556. —
ecclesiarum possessiones, 556.
— ecclesiarum prælati, 299,

599. — ecclesiarum yconomi s.

procuratores, 556. — ecclesia-

stica censura, 518. — ecclesia-

stica jurisditio (-dictio), 296,

547. —
ecclesiastica persona,

348, 584. — ecclesiastica sub-

stantia, 601. — ecclesiasticum

beneíicium, 723. — ecclesiasti-

cum ministerium, 600.

Ector, sonr Priamus konimgs, 505.

Edda (Snorra), 499, 502.

—
(Sæmundar), 503.

efsta vika, 435, 438, 443, 447, 449,

452, 454, 456, 458, 461, 593,

594.

eggelníngr (lé), 165, sbr. alin.

Egðir: Egða konúngr, 532.

Eggert (Björnsson á Skarði), faðir

Helgu í Brokey, 277, 445.
—

(Björnsson á Skarði?), faðir

Helgu í Múla, 522.

—
Hannesson, lögmaðr, 444, 472.

—
(Jónsson), faðir Jóns á Ökrum,
655.

eggver í Viðey, 485.

Egidius biskup í Salisborg, 598.
— diac. cardin., 295.

Egidiusmessa, 321, 489, 559, 561, 726.

Egidore fluvius, 44, 47, 58, 61.

Egill (Einarsson á Snorrastöðum),
faðir Jóns prests, 179, 246,

253, 353.

—
(Hrifluson), faðir Skúla, 188.

—
Skallagrímsson á Borg, 188.

—
(Sveinbjarnarson), faðir Svein-

bjarnar, 189, 239, 474, 476,

725.

Egill Sölmundarson í Reykjaholti,

501, 504, 506, 590, 616.

eiðaform, eiðsform, 237, 433, 451,

453, sbr. forsagnir.

eiðar, 69, 78, 85, 94, 111, 121, 144,

151, 606, 653, 654, 657, 662,

sbr. svardagar
— eiðar ósærir,

241, 446. — Ijúgeiðar, 241. —
juramentum Magni regis (ar-

chiepiscopis Nidrosiensibus præ-

stitum), 226. — settar eiðr

(seettar e., sjöttar e.), 653.

eiðatökur, eiðataka, 156, 446, 606,

613, 618, 629, 668, 701.

eiðfall, 79, 91, 102, 103, 111, 122,

135, 145.

Eiði í Norðfirði, 666.

eiðr, eiðar, 167, 233, 288, 315, 536,

612, 617—625. —
þriggja

manna, 65, 68. —
tveggja

manna, 66, 70. — at bók (eða

krossi), 78, 90, 102, 111, 122,

135, 144, 160, 315. — eiðbund-

inn, 605. — bókar-eiðr, 677. —
eiðr með gamla sáttmála (1262).

621, 623, 667. — eiðr með
sáttmálanum (1263), 636, 637,

639, 640, 642, 644, 646, 667.
— eiðr íslendínga, 639, 689. —
eiðr landsins (íslands) árið 1649,

625. — trúnaðareiðar, 664. —
þegna eiðr, 625. — með svörð-

um eiði (eiðum), 620, 622. —
eiða forsögn, 677, sjá forsagnir.—

eiðstafr, 130, 156, 625, 628,

634, 638, 639—642, 645, 646,

668, 669, 687. — eiðvinníng, 95.

Eiðr Skeggjason í Ási, 277.

EiðsiQa þíng í Noregi, 557. — Eið-

sifja lög, 648. — Eiðsifa þíngs

menn, 649.

eiginkona, 650, 658.

Eilífr (Árnason), erkibiskup í Niðar-
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ósi, 119, 156, 219, 290 [rétt.

Eiríkr], 387, 641.

Eilífr Guðrúnarson, 499.

—
Helga son bjólu, 385.

Eilífsdalsá, 402.

Einángrar í Litlahéraði, 248—249.

Einar, 158.

— að vestan (?), 64, 67, 68.

—
(Arason), faðir Tngimundar

prests, 186, 191.

—
(Eyjólfsson), faðir Halldórs sýslu-

manns í píngeyjar sýslu, 694.

—
Ejjólfsson í Dal (Stóradal), 88.

—
smjörbakr, Gunnarsson, erki-

biskup, 586—589, 615.

—
Gunnlaugsson á Rekstöðum, 691.

—
(Hálfdanarson), faðir Hálfdanar

stiptprófasts, 694.

—
Hafliðason, prestr, 246, 353.

— ísleifsson á Reykjum, 535.

—
Jónsson, prestr, 673.

—
Magnússon, faðir Magnús bisk-

ups, 175, 176, 184, 188, 193,

484.

— Mkolásson á Héðinshöfða, 67.

—
prestr Nikolásson á Skinnastöð-

um, 67.

— Rafnsson, frá Eyri, 464.

—
(Sigurðarson, pr. að Heydölum),

faðir Odds biskups, 168, 252,

392, 395, 491, 593.

—
(Sigurðarson), faðir Teits prests,

132.

—
(Sigvaldason), faðir Gizurar bisk-

ups, 158, 388.

— Skúlason, prestr, 186, 189, 190,

205.

— (Snorrason, pr. á Staðastað),

faðir Marteins biskups, 168.

—
Styrbjörnsson, 441.

—
þorgilsson á Staðarhóli, 191,

487.

—
(þórólfsson), faðir Halldórs sýslu-

manns í BorgarQarðar s., 76, 83.

Einar (þorsteinsson ,
faðir Isleifs

sýslumanns), 195, 247.

—
þorvaldsson, 393, 395, 487.

—
þorvaldsson í Vatnsfirði, 618.

—
þorvarðsson, pr. á Valþjófstað,

441.

— faðir Bjarna pr. undir Ási, 678.

— faðir Eyjólfs lögmanns, 88.

"- faðir Eyjólfs, 304, 306.

— faðir Gísla, 196.

— faðir Jóns lögmanns, 685.

— faðir Sigvalda, 158.

— faðir sira Snjólfs, 673.

eindagi, 80, 92, 96, 104, 112, 113,

124, 130, 137, 146, 160, 317,

677.

Eindriðastaðir (í Skorradal), 592.

Eindriði úngi, í Noregi, 190.

— faðir íngvildar, 627.

— faðir Jóns biskups í Skálholti,

169, 197, 200, 202.

Einholt í Biskupstúngum, 406—407,

sjá Einiholt.

Einiholt (Einholt) í Árness þíngi,

406—407.

einkunn (mark) á fé, 401.

einlífi presta, 598.

einvald, 604.

einvígi, 598.

Eiríkr landnámsm. í Keldudal, 173.

—
Bjarnason pr. á Staðarbakka,

623.

— erkibiskup í Niðarósi, 219—221,

231, 234, 258—262, 283—285,

289, 290, 292, 299, 342, 343,

355, 356, 378.

— Erlendsson, 158.

—
eygóði, Dana konúngr, 175.

I — Gíslason, pr. að Krossi, 157,

158.

— (Jónsson), faðir Jóns konferenz-

ráðs, 72, 183, 545, 708.

— faðir Kolskeggs hins auðga,

484.
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Eiríkr Kráksson í Skarði, 354.

—
(Magnússon hertogi), faðirMagnús

konúngs, 108, 130, 141, 457,

562, 572, 652, 656, 673—674,

680, 695, 705.

— Magnus, Noregs konúngr, 729,= Eiríkr Magnússon.
— Magnússon, Noregs konúngr,

100, 118, 141, 156, 442, 446,

563, 618, 629, 630, 638, 641,

655, 658, 665, 689, 692, 703,

704, 707, 730.

—
konúngr hinn kórónaði, 630, 730,— Eiríkr Magnússon Noregs

konúngr.—
njáll, 99.

—
Snjólfsson undir Ási, 132.

— á Snorrastöðum, 513.

—
Torfason, sýslumaðr, 100.

—
þorsteinsson, pr. að Krossi, 157,

158.

Eiríkstaðir, hjá Ökrum á Mýrum,

595, 596.

eirkatlar, 167.

Ekebert, comes, 5, 11, sbr. Ecbert.

eldgos: í Heklu, 194, 352—354; ~
í Hnappafellsjökli (1350), 168;

(1362), 245, 246.

Eldjárnstaðir í Svínavatnshrepp, 398,

400.

eleemosyna, 228, 302.

Elfarvísur, 190.

Eli sacerdos, sjá Heli.

Elín (Björns dóttir og Málfríðar

mildu), 700.

Elisabeth, systir í klaustrinu í Schönau,

510, 525.

ellefu þúsund meyja kirlqa á Melum,

419.

Elliða-ár, 485, 507, 511, 512. —
eystri á (EUiða-á), 512. —
vestri á (Eiliða-á), 512.

EUiðavatns land, 507.

Elpricus, 240.

Dipl. Isl. I. B,

embætti, 632.

embolismus í rími, 183.

Enarus archiepiscopus, sjá Einar.

engi (ítak) Helgafells staðar, 577.

engill sæhmnar, 542.

Engines á Ströndum, 180.

England, 239, 258, 307, 481—483,

499, 501, 502, 529, 530, 541,

542, 598, 718. — Engla kon-

úngr, 367, 481, 483, 718. —
Englendíngar, 307, 502. —
Enska (á Ensku), 726. — ensk

konúngabréf, 632. — ensk

lérept, 105, 113, 137, 166, 316.

— ensk rit, 502. — ensk stjórn,

482. — ensk yard, 307. —
enskar fræðibækr, 481. — enskar

útskýríngar, 718. — enskir

fræðimenn, 502. — enskir klerk-

ar, 481, 502. — enskir menn,

483. — enskir rithöfundar, 502.

— enskir sagnaritarar, 483. —
enskr (maðr), 297, 542.

Engli (?), faðir ívars Englasonar,

610, 611, 615.

Enni (= Skriðnes-enni), 597.

Enon (Enok), sonr lareth (Jared),

504.

Enos, sonr Seths, 504.

Ephesii, 301.

epilogus, 713.

Epiphania (= þrettándi), 59, 211,

347, 438, 440, 452, 583, 727.

—
Epiphania domini, 435, 447,

449, 454—456, 458, 461. —
Epiphaniæ octava, 435, 436,

438, 440, 442, 443, 446—449,

452, 454—456, 458, 459, 461,

462, 727.

episcopi, 556. —
episcopalia bona,

720. — episcoporum electio,

293, 547. — episcopus dyoce-

sanus, 547, sbr. biskup.

Eplaholt, 342.

49
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Equicii (tit. presb. cardinal.), 295.

equorum augmentum, 229.

erfðir, 567, 568, 634, 712. — erfðir

klerka, sjá hereditas adven.

clericorum. — erfðir í Noregi,

620, 622, 635, 637, 638, 640,

642, 643, 645, 670, 671, 681,

688, 690, 694, 701, 704, 709.

—
erfðir, veraldlegar, 490. —

úterfðir, 634. — eifðahyllíngar

eiðr (til konúngs, 1662), 625.

—
erfðaréttr, 542, 633. —

erfðaskrá, 637. —
erfðarstaðr,

279. — erfðatal, 712. — erf-

Ingjar, 622, 681.

Ericon, sonr Darðanus, 505.

erkibiskup, (erkibiskupar), 338—340,

356, 425—427, 451, 486, 515,

516, 529, 540, 541, 545, 549,

550, 562, 566—568, 573, 587,

588, 604, 605, 613, 615, 628,

631, 717. — erkibiskups dómr,

628. — erkibiskups efni, 585,

586, sbr. Niðarós.

erkibískupsstóll, erkistóll, 230, 232.

— í Brimum, 48. — í Ham-

borg, 1, 18, 29—32. — í Lundi,

175, 204. — í þrándheimi

(Niðarósi), 204, 206, 224, 291,

342—348, 425, 725.

erkidjáknar, 541.

Erlendr ábóti, 298, sbr. Erlendus.

— Brandsson, prestr og raúnkr,

298—299.
—

(Erlendsson), faðir þorvarðar lög-

manns og húsfrú Hólmfríðar,

87, 88, 490, 656, 713.

— hímaldi Jónsson, faðir Eysteins

erkibiskups, 223, 224.

—
(Ólafsson) sterki, faðir Hauks

lögmanns, 118, 183, 503, 666.

— faðir Eiríks, 158.

— faðir sira Jóns í Villíngaholti,

280, 319, 675.

Erlendus abbas, 299, 300, sbr. Er-

lendr ábóti.

Erh'ngr (skakki, Ormsson), faðir

Magnús konúngs , 223—226,

541.

—
Skjálgsson (pórólfs son skjálgs),

386.

Eroas, sonr Ericons, 505.

Esa (= Æsa?), 172.

Esaias spámaðr, 428.

Eskjuholt í Borgarfirði, 180.

Esphælíngar í Eyjafirði, 502.

Espólín, 157, 246, 664, 667, sjáJón.

Espom (? = Asbjörn?), 172.

Estrit (= Ástráðr? Ástríðr?), 172.

eucharistia, 514.

Eudoxie (tit. presb. cardinal.), 295.

Euerhardus, Babenbergensis epi-

scopus, 216.

I

Eugenius III., páfi, 204, 205, 207,

I

209, 346, 582.

Eustachii s. diacon. card., 585.

evangelium, 345, 581. — evangeli-

cum semen, 299.

excommunicatio, 27, 38, 41. — ex-

communicationis laqueus, 721.

— excommunicationis vinculum,

548. — excoramunicatus, 40,

53, 300.

Efy (= Au, Augia insula, eyin auðga,

= Reichenau), 170—171.

Eyjar í Landeyjura, 257.

— í Mýrdal (= Pétrsey), 700.

— land (= HafsQarðarey), 422.

Eydalir, sjá Heydalir.

Eyðar, í Fljótsdalshéraði, 168, 340.

— Eyða þínghá, 249.

eyðijörð, -jarðir, 521, 595. — eyði-

hjáleiga, 595.

Eyfirðíngar, 357, 508, 610, 611, 645.

Eygerðr, leigunautr þíngeyra staðar,

399.

Eyin há (Háey,
—

Pétrsey í Mýrdal),

251, 333, 725.
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Eyin syðri, á Skagaströnd, 305.

Eyja hreppr, í Hnappadals sýslu,

421.

EyjaQöU, 88, 238, 252, 255, 484,

534.

Eyjafjörðr, (Qörðrinn), 341, 538. —
EyjaQörðr, (héraðið), 132, 142,

321, 352, 356—359, 502, 508,

516, 538, 607—609, 611, 617,

700, 724, sbr. Vaðla þíng.

Eyjar (
= Orkneyjar, í eyjum), 66,

69, sbr. (Magnús) Eyjajarl.

— í Kjós, 183, 266, 267.

— við Litlahérað, 248.

eyjar með Helgafells jörðum, 282.

Eyjólfr Andrésson í Skarði í Ráng-

árþíngi, 627.

— Amfinnsson, riddari, 132.

—
Ásgrímsson, sýslumaðr í Árnes

þíngi, 403, 665.

— Brandsson, prestr og visitator,

131, 366.

— Einarsson, lögmaðr, 88.

— Einarsson (á þíngeyrum?), 304,

306.

— hinn halti, Guðmundarson, 191,

193, 202.

— Hallsson, ábóti í Flatey, 281.

— Jónsson, Loðmundarsonar, 202,

403.

—
(Jónsson) á Hjalla, 132.

— Kársson, í Flatey, 370, 464,

579, 580.

—
(Magnússon, mókollr),faðirMagn-

ús biskups, 680.

—
Súgandason, 395.

— Sæmundarson, prestr, 185, 188.

—
þorgeirsson, Stafhyltíngr, 178,

179, 274, 278.

—
þorsteinsson, kanoki, 281.

—
ofsi, þorsteinsson , 608—610,

615.

— hinn óði, þorsteinsson, 352.

Eyjólfr (Ásgrímsson ?), faðir þorsteins

hirðstjóra, 132.

— kanoki á Helgafelli, 281, 282.

(
= Eyjólfr þorsteinsson kanoki?).

— á Eldjárnstöðum, 400.

—
í Gaulverjabæ, 403, 404, (=
Eyjólfr Jónsson, Loðmundar-

sonar, eða Eyjólfr Ásgrímsson).
— faðir Önnu, 708.

eykr, 268, 414, 465.

eykt dags, 320.

Eylaugr hersir í Sogni, 532.

Eyra þíng í þrándheimi, 483, 526,

527, 586.

Eyrar (
=

Eyrarbakki), 603. — Eyrar-

bakki, 488, 602, 603.

Eyrarhorn í Skaptafells þíngi, 248,

249.

Eyrbyggjar, 321.

Eyri (Narfeyri) við Álpta^örð, 132,

133, 464—465.

I

—
(Rafnseyri) í Arnarfirði, 190,

1

326, 370, 464, 579.

—
(í Gufudalssveit), 522.

— í Kjós (Eyrar land), 266, 402.

eyrir, 164—167. — eyrir guUs, 97,

98, 165, 316, 381. —
eyrir

virðr til fríðs, 199. — ómaga

(úmaga) eyrir, sjá ómaga.
—

eyrir þokkabót hin minnsta, 659.

—
sakeyrir, 378, sbr. lögeyrir.

— lausum eyri, 649, 650. —
V aurar af hverjum Qórðúngi

tíundar, 381. — V aurar iand-

aura gjald í Noregi, 633. —
VI aurar, 65. — VI aurar

taldir, 66, 69. — VI aurar vað-

máls í eyri hvern, 649, 657. —
VI aura gjald af bænhúsum,

272, 421. — VI aurar silfrs í

öfundarbót, 659. — X aurar

(= hálft hundrað), 390. — X
aurar vöru, 389, 390. — X aurar

•í lögréttu, 377, 380, 382, 383,



756 BEGISTE.

385. — ellepti eyrir, 315. —
Xn aura, 402, 616. - XII aura

kúgildi, 420. — Xn aura sekt,

436. — Xn aurar til biskups,

sjá biskup.
—

tólfeyríngr (XII

aura baugr), 384. — tvítugauri

(XX aura baugr), 384. — Þriggja

álna aurar, 315, 316, 401, 402.

— IV álna eyrir, 174, 217. —
VI álna eyrir, 77, 85, 88, 96,

97, 100, 109, 116, 120, 122,

128, 133, 143, 144, 150, 158,

164, 201, 381, 389, 649. — tíu

hundruð VI álna aura, 350, 471,

476. — aurar vaðmála, 199,

203. — þínglags aurar, 316.

eyris tíund, 79, 91, 103, 111, 123,

135, 145, 522.

Eysteinn (Ásgrímsson) múnkr, 131,

366.

— (Erlendsson) erkibiskup í Niðar-

ósi, 218—221, 223, 224, 226,

230, 233—235, 258—262, 523,

528, 530, 531, 541, 726, sbr.

Augustinus.
—

meyla Eysteinsson, 225, 226.

— Haraldsson, Noregskonúngr, 189,

190, 205, 207, 225.

Eystland, 17.

Eystrasalt, 542.

Eystra Skarð, Skarð it eystra, á

Rángárvöllum, 352—354, 726.

Eystri-Ásar, í Skaptafells þíngi, 196.

Eystri-Hreppr, í Árness þíngi, 302,

406.

Eyvindarhólar undir EyjaQöUum, 252.

Eyvindarmúli í Rángár þíngi, 627.

Eyvindr brattr, Norðmaðr, 606.
—

skáldaspillir (Finnsson), 502.
—

í Kvíguvogum, fóstri Steinunnar

gömlu, 187.

Faðerni, 540—542.

Faðir vor (drottinleg bæn), 238, 239.

faðmar: þrítugt föðmum, 536.

Fagridalr hinn innri, 109, 133.

fagristapi, 576 (rétt. fuglstapi).

falcones aues, 294.

Falgeirr (Folkis ==
Falgeirs?), 172.

Fálki (? Folkis), 172.

fángar vitni, 653.

fángavottar, 654, 657.

farbann, -bönn, úr Noregi, 427, 614,

633.

fardagar (lög-fardagar), 78, 102, 110,

159, 165, 317, 349. — föstunátt

1 fardögum, 320.

Fareiæ insulæ, 210, 346, 583.

farina, sjá mjöl.

farmanna lög í Jónsbók, 457, 659,

677, 697.

— —
(úr norskum lögum), 548.

farmenn, enskir, 481.

farníngarreglur á Ölfusá, 319.

Farria (Farriæ, Farriae, Farne), 3, 4,

17, 20, 24, 29, 36, 177, 215.

(— Færeyjar), sbr. Pharensis,

Færeyjar, Fareiæ.

fasta, 256, 303, 374, 459, 463, 593,

sjá föstur, gángfasta, lángafasta,

jólafasta.

fasteignir, 602.

fastindi, 288.

fastnaðarmál, 287. '

fastnaðarréttr, 287.

fátækir menn, 536, 596. — fátækra

eldi, 341, 402, sbr. gesta eldi,

þurfamenn, matgjafir.
— fátækra

spítali í Viðey, 269. — fátækra

tíund, 521, 522, 695, 696, sbr.

tíund.

Faxadalr, 280, 471, 475.

feldr, feldir, 65, 69, 586, 633, sbr.

vararfeldir.

fé: dæmt, 660, 661. — úrskurðat,

660, 661. — fé eöa eignir, 658.

— fé til frelsis, 679. — fé og
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friði, 653, 654, 656, 657. — (fé)

ómarkað, 660. —
lánsfé, 661.

— félítiU (vatnkarl), 597. —
leigufé, 660. — fémestr (bóndi),

465. — féminnst (messuklæði),

597. — féhirzla konúngs, 674.

— fé þjófstolit, 650, 653, 654,

656, 657, 658.

Fell (sveit: í Fellum) í Fljótsdals-

héraði, 131, 678.

— tbær) í Mýrdal, 252.

—
(iðra, innra) í Stranda sýslu,

476.

—
(ytra) í Stranda sýslu, 476.

Fellshverfi, 247.

fena (coUigere), 556, sbr. hey.

fénaðr á Grísahváli, 577.

Fenkell, faðir Skeggja prests, 186.

ferðasögur, 170.

Ferdensis episcopus, 58, sbr. Verden.

ferfætt kvikendi, 240, 243,

ferja á Feijubakka, 174. — Ferja

(= Kotferja í Flóa), 319. —
Feija hin neðri, 320. — ferja

óleigis, 319, 320. — ferja yfir

þjórsá, 524. — ferja á Ölfusá

319. —
Ferju-land (land at

Ferju), 319. — ferjumaðr, 320.

—
feijumáldagar ,

488. — ferju

máldagi á Ölfusá, 319—320. —
ferjustaðr, 174.

Ferjubakki í Borgarfirði, sælubú, 167,

169, 174, 179.

festa hval, 507, 536. — festr hvalr,

536. — úfcstr hvalr, 537. —
festarstúfr, 536.

festaþáttr í Grágás, 97, 128, 162,

376, 379, 381, 382, 391.

festivi dies, 555.

festum corporis Christi, 448.

—
reliquiarum, 452, 455, 463.

—
súngit, 436, 438, 440, 443, 447,

449, 452, 454, 456, 459, 461,

510.

févíti, 85, 107, 382, 392.

fides orthodoxa, 601.

Fiðr, 185, sjá Finnr Hallsson.

fifleg (=-= fíflsleg) ofdirfð, 571.

fimmenníngar, 378, 385, 386.

fimtudagr, 655.

fimtu nætr, 274.

Finies (Pinehas), 601.

Finnbjörn Helgason úr Reykjadal,

608, 609, 611, 612.

~ faðir Páls, 395.

Finnbogi (Jónsson lögmaðr), faðir

þorsteins, 67, 68, 75, 76.

Finnr Björnsson í Selvogi, 511.

— Halldórsson, prófastr í Björgvin,

554.

— Hallsson, lögsögumaðr, 184, 185,

187, 501.

— Jónsson, biskup í Skálholti, 17,

73, 167, 168, 173, 194, 219,

220, 230, 234, 258, 260, 262,

281, 289, 296, 325, 329, 332,

336, 339, 359, 360, 362, 423,

432, 433, 450, 467, 468, 473—

476, 485, 490, 491, 494, 512,
'

559, 569, 590, 595, 632, 669,

681.

—
Magnússon, prófessor, 75, 184,

474.

—
(Fiska-F.), faðir Æsu, 188.

—
(Hamra-F.), faðir Guðrúnar, 511.

— sonr Guðólfs, 505.

Finnstaðir á Skagaströnd, 306.

Finsen, Vilhjálmr, 73, 86, 119, 128,

163, 164, 235, 311, 314, 318,

390, 650.

Fiska-Finnr sjá Finnr.

fiskar, 275, 512. — fiska veiði, 577.

— fiskiferðir til íslands, 481.

Fiskilækr, 272. — Fiskilækjar stekkir,

271—272. —
Fiskilækjarveita,

272.

fiskiskip, 481, sbr. útræði.
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fiskr: verðlag, 317. — huudrað fiska

skarpra, 317, 319. — skreiðar

hundrað, 320.

fiskveiðr í Hörgsá, 203.

— í Noregi, 555, sbr. lax, síld.

fiskiveiðar á helgum dögum, 564,

565. — róðr til fiskjar, 565.

Fitja^ara eystri, 157.

Pitjaholt, 576.

Pitjar í Skoradal, 691.

Pjaii á Skeiðum, 406, = Vörðufell.

Qall: miUi Qalls ok íjöru, 402.

Pjalls land í Litlahéraði, 248.

Qalltindar (landamerki), 577 (rétt.

Pugltindar?).

Qalsbrun (o: Qallsbrún), 280, 471,

476.

^andans veldi, 264.

fjara við Gaulverjabæ, 404. — :Qara

til Rauðalækjar, 248. — §ara

Skarðs kirkju (
= Prakkanes Qara),

597. — §ara þernejjar í Krossa-

vík, 413. — miUi Qalls og Qöru,

402. — fjöruskrá í Skaptafells

þíngi, 198, 203—204. — fjörur

við Elliðaár, 512, 513; sbr.

dráttariQöruí'-
—

l^önir til Kirkju-

bæjar, 394. — Qarar lengst út,

578.

íjarðar botn, 578.

Pjarðarhorn í Gufudals sveit, 521.

fjárkröfu forsagnir, 677, 707, sbr. fé.

fjárlag, 162, 164, 165, 315—317,

453, 488, 696. — prlagsskrár,

163.

^árleigur, í Grágás, 163.

^ármaðr af Melum, 272.

j^ársóknir, 659.

fjórðúngar, 311, 313, 314. — VIlI

fjórðúngar í vætt, 311, 313. —
^órðúngr osts, 465, 493^

—
^órðúngs ostr, 493. — tveir

hlutir fjórðúngs smjörs, 493.

Qórðúngr lands (landsfjórðúngr), 492.

íjórmenníngar, 65 (rétt. þrimenníngar),

385, 386.

^ölkyngi, sjá galdrar, útisetur.

fjöU (suðr um jQöll) í Noregi, 527.

Qörbaugsgarðr, 117, 128, 309—314,

318, 377, 380-382, 392. —
Qörbaugssök, 84, 96, 107, 116,

127, 139, 154.

fjörðr, firðir: vestr í fjörðu, 579, 680.

Qörráð, 612.

íjöruskrá í Skaptafells þíngi, 198,

203—204.

Plandriæ comitatus, 215.

Flatatúnga 1 Skagafirði, 509.

Platey á Breiðafirði, 281, 464, 483,

580. — Flateyjar-annáll, 246,

247, 353. — Plateyjarbók, 351,

, 450, 504, 648, 711.

Platnefstaðir, 580.

flatsmíði, 167.

fiimtan, 538.

Fljót í Skagafirði, 132.

Pljóta land (í Meðallandi), 394.

Pljótsdalr í Múla þíngi, 340, 341.

— hinn vestari (á Síðu), 203.

Pljótsdalshérað, 131, 678.

Pljótshlíð í Rángár þíngi, 157, 256,

257, 393, 484.

Pljótshverfi í Skaptafells þíngi, 245.

Plói (sveit), í Ámess sýslu, 253,

280, 410.

Plorentinskt tímatal, 344, 581.

Flos peregrinationis (o: Utanfarar

blómstr, bók), 170.

Plosi (porbjarnarson), landnámsm.,

351.

—
(pórðarson), faðir Kolbeins lög-

sögumanns, 188, 340, 501, 533,

sbr. Brennu-Plosi.

Plugumýri í Skagafirði, 508. —
Plugumýrar brenna, 274, 609,

!

615.

i flutnínga skip, 319.
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flæði, flæðar, 536, 537.

Flötur (Platir), 273.

Pnjóskadalr, 606.

foglstapi, sjá fuglstapi.

Fólki (Folco), ábóti í Corvey, 15.

Folkis (? Fálki? Falgeir?), 172.

forboð, 286, 289, 357, 378, 383,

707, sbr. bann.

forkaupsréttr goða, 162. — konúngs,

685, 705.

formenn, = höfðíngjar, 615, 618,

661.

Formosus papa, 41, 42.

formulæ juridicæ, 560, 634, sjá for-

sagnir.

formæli, 436, 439, 440, 443, 447,

449, 453, 456, 459, 462.

fórnar upphald, 462, 464.

Fornavör, sjá Vör en forna.

fornbréf, sjá bréf.

fornbréfasafn úr Noregi (Norðmanna),

630, 719.

forngripasafh íslands, 726.

fornicationes, 300, sbr. hórdómr.

fornicationis peccatum, 548.

Porni stöðuU (á Fornastöðli), 683.

Fornjótr (þáttr frá Fornjóti), 505.

Fornmannasögur, 239, 711.

forráð, forræði, staðar í Viðey, 490.

forráðsmaðr (klaustrs), 282.

Fors (at Forsi) í Flóa, 320.

—
(at Forsi) á Mýrum, 276, =
Lángárfors.

—
(at Forsi, Brúarforsi) í Hraun-

hrepp, 278.

Forsá, á Skagaströnd, 306.

Porsabrekkur, 592.

Forsagnir (formulæ), 130, 131, 155,

157, 437, 442, 445, 446, 448,

457, 458, 490, 551, 560, 566,

572, 634, 638, 641, 643, 652,

673, 677, 681, 683, 687, 694—

696, 698, 700, 701, 707, 708,

sbr. lagaforsagnir.

ForsQara, við Skaptár ós, 204.

Foss, Nik., 225, 226.

Fosslækr, (í Melasveit?), 272, 419.

i

— á MiklaholtsjQörum, 273.

I fóstbróðir, 194.

fóstri (— fóstrsonr), 523, 524.

fóthögg, 649, 657.

Frakkafurða (Frankfurt), 214.

Frakkanes fjara, 597.

Frakkar, 530. — Frakka konúngr,

530.

Frakkland, 4, 239, 250, 502, 529,

530, 598.

frakknesk skip, 481.

framfærslu skylda við foreldra og

börn, 658.

Framnes á Skeiðum, 406.

Francia occidentalis, 32.

Francorum monarchia, 4. — Fran-

corum rex, 62. — Francorum

regis terra, 482.

Frankenevorth (Frankfurt), 216.

Franskr, 171. ~ Franskt safn, 344.

Fresones (Frísar), 15.

fress (köttr), 164.

Freyr, sjá Ýngvi-Freyr.

Freysgoði, 532. —
Freysgyðlíngr,

-ar, 188, 245, 532, 533, 611,

662.

Frialaf, sonrFinns, 505, sjá Friþleifr.

Fridericus, dux Sueuorum, 216.

— Romanæ ecclesiæ cancellarius,

diaconus et bibliothecarius, 60,

61.

— Romanorum imperator (= Frið-

rekr keisari rauðskeggr), 215,

216, sbr. Friðrekr.

Friðfróði, sonr Friðleifs, 505.

Friðleifr, sonr Fróða friðsama, 505.

— sonr Skjaldar, 505. sbr. Friþleifr.

Friðrekr II., Danakonúngr, 632, 713,

—
III, Danakonúngr, 76, 184, 563,

625.
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Friðrekr keisari rauðskeggr (Barba-

rossa), 15-16, 214, sbr. Fridericus.

Friðþjófr hinn frækni (þorsteinsson),

273.

friUur presta, 219, 598. — frilluhald

klerka, 598.

Frísland, 482. — Frísland á Vestr-

Jótlandi, 482. — Frislandia,

482.

frítt fé, 465. ~ virða til fríðs, 199.

Friþleifr (Frialaf), sonr Finns, 505.

Frjádagar, 342.

Fróða engi í Norðrárdal, 420.

Fróði Danakonúngr, sjá Friðfróði.

Fróði inn frækni, sonr Friþleifs, 505.

— inn frækni, sonr Hávars hand-

rama, 505.

— sonr Hræreks slaungvanbauga,

505.

—
friðsami, sonr Ólofar, 505.

Frostaþíngs (Frostuþ.) lög, 648, 650.

—
Frostaþíngslög hin eldri,

87, 378, 659. — Frostaþíngs-

(Frostuþíngs-) menn, 649, 658.

frú (vor frú = María mey), 509.

frumbók, 719.

frumbréf, sjá bréf.

frummál, 668.

frændkona, sjá frændsemi.

frændr (vegins manns), 618.

frændsemi, 65, 68, 286, 373, 384,

385, 391, 392, sbr. sifjar.
—

faðir, 384, 385. — móðir, 386.

—
sonr, 384. — dóttir, 386. —

bróðir, 384, 385. —
systur

(systir), 286, 385, 386. — dóttur

sonr, 384. — dóttur dóttir, 386,

387. — sonar sonr, 384. —
sonar dóttir, 386, 387. —
bróðursonr, 384. — bróðurdóttir,

386, 387. — systur sonr, 384. —
systurdóttir, 386, 387. — föður-

faðir, 384. — föðurmóðir, 386,

387, — móðurfaðir, 384. —

móðurmóðir, 386, 387. — fóður-

bróðir, 384. — föðursystir, 386,

387. — móðurbróðir, 384. —
móðursystir, 386, 387. — stjúp-

móðir, 386. — tengda móðir,

móðir konu manns, 386. —
tengda systir, systir konu manns,

386. — sonar kona, 386. —
stjúpdóttir, 386. — syskin (fyrsti

liðr, fyrsta kvísl), 378, 385,

387. — bræðrúngr (bræðrúnga),

-bræðrúngar (annar liðr), 187,

321, 382, 384—387. — systr-

úngr (systrúnga) , -systrúngar

(annar liðr), 241, 243, 382—
387. — í öðrum lið, 388. —
systkinasynir, -börn (annar liðr),

384, 385, 388. — hálfbræðr-

úngr, 387. — manni firnari en

bræðrúngr (að öðrum og þriðja)

384, 385. — manni óskyldara

en systrúnga, 241. — að öðrum

og þriðja, 388. — að öðrum og

§órða, 388. — næsta bræðri

(bræðra) , þrímenníngar (þriði

liðr), 65, 66, 68, 69, 241, 382,

384—388, 390. — næsta bræðr-

úngr, 386. — í þriðja lið, 388. —
þrímennings leyfi, 388. — manni

firnari en næsta bræðra (að þriðja

og fjórða), 241,384, 387—390. —
manni nánara en annara bræðra,

að þriðja og fjórða), 389, 390.

— annara bræðra, fjórmenníngar

(Qórði liðr), 241, 381, 382, 384,

385, 389, 390, 392. —
§ór-

menníngar, 378, 385—388, 503.

— í fjórða lið, 373, 378. — að

fjórða manni, 387, 388. —
manni firnari en annara bræðra

(að Qórða og fimta) 242, 384—

386, 388—390. — þriðja bræðra,

fimmenníngar (fimti liðr), 242,

382, 384, 385, 389—392. —
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fimmenníngar, 378, 385, 386.

— í fimta liö, 373. — að fimta

manni, 286, 378, 380,382, 383,

387, 391, 392. — manni firnari

en þriðja bræðra (að fimta og

sjötta), 385, 392. — að fimta

raanni og sjötta, 377, 378, 380,

382, 383, 391. — að sjötta

manni (sjötti liðr), 377, 380,

382, 383, 385, 391, 392. —
sexmenníngar, 387. — manni

firnari (en sjötta) 385. — að

sjötta manni og að sjöunda,

377, 380, 383, 385. — að sjö-

unda manni (sjöundi liðr), 376—
378, 380, 383, 385. — að hinum

seaunda, 378. — að siaunda

kne og siaunda lið, 378. —
frændkona, 286, 378. — frænd-

kona konu manns, 286. —
frændsemi til hjúskapar, 376—
388. — frændsemi til hjúskapar

ogómegðar, 219, 373. — frænd-

semis spell, 128, 130, 140, 382.

fuglberg í íngólfshöfða, 248.

fuglstapi, 576.

Fugltindar (^alltindar?), 577.

Fuglsþúfa 1 Melasveit, 272.

fuglveiði: álptahreiðr, 404.

Fuhrmann (Níels), amtmaðr, 133,

277.

Fuldensis abbas, 49.

fúlgufé, 315, — fúlgukona, 303.

fullréttis skaði, 659.

fuztan, 597.

fylki til konúngs féhirzlu, 674. —
fylki (í Noregi), 566—568. —
fylkis kirkja, 230, 232.

fyrnska (forn venja), 286.

fæða raann eða hest raeð presti á

vetr, 594.

Færeyjar, á Færeyjura, 664, 718. —
færeyskt biskupsdæmi, 718. —
fareysk lög, 712.

Dipl. Isl. I. B.

Færstikia á HvalQarðarströnd, 265,

förufólk, 357.

föstudagr (-dagar), 83, 95, 106, 115,

126, 139, 148, 154, 186, 193,

217, 236, 241, 242, 255, 265,

375, 418. — föstudagr í imbru-

dögum, 270. — föstudægr, 241.

—
lángi frjádagr, 241.

fóstuhald, 235.

föstu ígángr, 539.

föstumatr, 236.

föstunætr, 236, 375. — föstunátta

fasta, 242.

föstur, 219, 237, 391, 392. — boð-

föstur, 236, 238, 319. — dag-

fasta, 374—376. —
gagnföstur

(-fasta), 237, 238, 240, 242,

243, 265. —
gángföstur (=

gagnföstur), 238, 256. — jóla-

fasta, 217, 236, 241. — lánga-

fasta, 217, 241, 243, 342. ~
lögföstur, 236, 372. — miðviku-

daga fasta, 236. — níuvikna-

fasta, 236, 252, 326, 436, 438,

440, 443, 447, 449, 452, 456,

459, 462. — sjöviknafasta, 236,

270. — sex dægra fasta, 236,

243. — vatnfasta, 387. — fast-

andi raenn við messu, 243.

Gagn eða gæði, 496.

Gagndagr (-dagar, gángdagr, -dagar),

238, 374, 435, 438, 440, 443,

447, 449, 454, 458, 461. -
gagndaga (-dags) messa, 452,

456.

gagnföstur, sjá föstur.

Gagnheiði, 418.

gagnsök (-sakir, -sakar), 84, 96, 107,

115, 127, 139, 154, 312, 313.

galdrar, 243.

gálgi í Niðarhólmi, 523,

Galli kirkja í Vörðufelli (Fjalli), 406.

Galli dagr (16. Oktbr,). 705.
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Gallia, 5, 11.

Galmansvík á Akranesi, 417.

Galtalækr, 710.

Galtará í Gufudalssveit, 521.

Galtargjá, 521, 522 (= Galtará).

Galtarholt í Borgarfirði, 180.

Galtarnes í Húnavatns þíngi, 399.

Galtarstaðir í Árness þíngi, 404.

gamli sáttmáli, 130, 156, 457,

551, 553, 566, 572, 602,

618, 619, 621, 629—632,

634, 639, 641—643, 645, 652.

—
aðgreiníngar gamla sáttmála

(1262, 1263, 1264), 628—629,

634, 667—668. —
frumvarp

gamla sáttmála (1262), 566,

602—625. —
gamli sáttmáli

(endrnýjaðr við Hákon og Magnús

1263), 625—646. — Gamli sátt-

máli (1264 við Magnús konúng).

661—716. — endrnýjau gamla
sáttmála (1302), 566.

gamli stíll, 73, 415.

Gángdaga (gagndaga) vika, 374, sbr.

gagndagr.

gángfasta, 256, sjá föstur.

Garða biskupsdæmi á Grænlandi, 718.

— Gardensis episcopatns, 718.

Garða land á Akranesi, 417, 418.

Garðar (í Görðum, úr G.) á Akranesi,

188, 350, 358, 417—418, 427,

494, 495, 539, 604, 605, 608,

609, 612.

— á Álptanesi, 491, 498. — Garða

bók, 491.

Garðar (= Garðaríki? eða = hús í

kaupstöðum?), 82, 83, 94, 126,

138, 148, 153. — garðsbóndi, 616.

garðar (akrlönd í görðum út), 268. —
garðar (í görðum), 660. —
garðar til landamerkja, 272.

Gardensis, sjá Garða biskupsdæmi.

garðr: fyrir ofan garð, 272. — við

417.

Garpsdalr við GilsQörð, 682.

gata (ítaks merki), 577.

gáta, 683.

Gaulardalr í Noregi, 609.

Gaularþíng (r. Gulaþíng), 711.

Gaulverjabær (Bær), í Flóa, 253,

403—404, 411, 634. — Gaul-

verjabæjar hreppr, 410.

Gauti (? Gude), 172.

Gautstaða grof, 577.

gauuarleghr, 558 = göfuglegr.

Gebehardus Werzeburgensis episcopus,

216.

Gegnir Hlhugason, 538.

Gegnishólar í Litlahéraði, 248.

geigr í viðskiptum við konu, 241.

Geir hinn auðgi, þorvaldsson, 617.

Geirland' á Síðu, 394. — Geirlands

heiðr, 203.

Geirmundarstaðir, 597.

Geirmundr Lýtíngsson (faðir Kárs

múnks), 370, 578—580.

Geirrauðareyri (=r Eyri í Álptafirði),

464.

Geirrauðargarðar, 499.

Geisli (Váttardrápa), um Ólaf helga,

189, 190, 205, 711.

geitfé (alsgeldíngar, geitr, geitsauðir,

graðhafrar, hafrar, höðnur, kið,

kiríngar, kjarnhafrar), verð þess,

166.

Geithúslækr (Geithúsgil), 521, 522.

Geitland í Borgarfirði, 280, 471, 475.

geld^ár afrétt, 507.

Geldíngaholt í Skagafirði, 610, 666.

geldíngar, 174, sbr. sauðfénaðr.

Gellir Bölverksson, lögsögumaðr, 501.

—
(þorkels son), afi Ara prests

hins fróða, 633, 724.

—
þorsteinsson (í Flatey), 504.

Georgius ad velum aureum (diac.

card. S. Georg.), 295, 585.

Gerardus
, Magedeburgensis prepo-

situs, 216.
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Gerðalækr, 404.

Germanicus legatusJ, 59.

Germanus biskup í Auxerre, 250. —
Germanusdagr, 250. — Ger-

manuskirkja á Streiti, 249.

Gernemutensis portus, 482.

Geroldus comes, 20, 22.

gestir (gesta sveit), 612. —
gesta

eldi, 199, 203, sbr. gistíng.

Gestr, leigunautr þíngeyra staðar,

399.

Gijslavs Erici (o: Gísli Eiríksson),

157.

Gil í Bólstaðarhlíðar hrepp, 398, 400.

—
hjá Ási í Melasveit, 272.

Giljar (frá Giljum) í Borgarfirði, 594.

Gil s. (Gilsson?), 350, 470, 476,

479, 480, sjá Ormr Gilsson.

Gillastaðir í Reykhólasveit, 464.

Gils, faðir Bjarnar biskups, 186, 192,

205.

—
(Einarsson), faðir þórnýjar, 533.

Gilsbakki í Hvítársíðu, 64, 189, 593,

594. — Gilsbakka kirkja, 594.

—
Gilsbekkíngr, 189. — Gils-

bekkínga kyn, 189, 495. —
Gilsbekkínga ætt, 271.

GilsQörðr, 684.

giptíngar kvenna, 287.

gislar, 526. — gislíng, 603, 608.

Gisl lllugason, skáld, 64.

—
leigunautr þíngeyra staðar, 401.

Gísli Bjarnason (dómkirkjupr. í Skálh.),

575.

— Einarsson á Síðu, 196.

—
Eiríksson, prestr að Krossi, 157,

158.

—
(Eyjólfsson), faðir Brands, 191.

—
(Hákonarson), faðir Árna á Hlíð-

arenda, 700.

—
Hákonarson, lögmaðr, 710, 712,

713.

— Jónsson á Reykjahólum (og í

Máfahlíð), 576.

Gísli Jónsson, biskup í Skálholti,

202, 247, 253, 265, 267—269,

275, 3ö3, 410, 411, 421, 472,

491. 595. — Gísla biskups mál-

dagabók. 421, 595. — Gísla

máldagi. 174, 202, 247, 253,

273, 276, 277, 341, 353, 404,

407—411, 417, 422, 491; sbr.

máldagar.
—

Magnússon (vísi Gísli) á Hlíðar-

enda, 142.

—
þórðarson lögmaðr, 574, 575.

— faðir Andrésar í Aðalvík, 679.

—
(Ormr?), faðir Gunnlaugs, 150.

— faðir Bjarna pr. að HafsQarðarey,

421.

gistíng (ala um nótt), 174, 201; sbr.

gesta eldi. — gistíng hrossa-

gæzlumanns, 273. — fæða mann

eða hest með presti um vetr,

594. — gistíngahús, 167.

Gizur, 475.

— Einarsson, biskup í Skálholti,

158, 388.

— Hallsson, lögsögumaðr, 74, 97,

131, 156, 162, 170, 192, 205,

219, 261—263, 282, 306, 308,

321, 322. 330, 333, 337, 349,

350, 356, 358, 360—362, 364,

367, 372, 373, 391, 393, 395,

396, 401, 403, 404—406, 408—

411, 413, 414, 417, 418, 420,

421, 423, 425, 426, 432, 442,

445, 446, 450, 457, 464—466,

468, 469, 471, 473—476, 483,

484, 486—488, 490—492, 494—

496, 498, 501, 506—508, 512,

519, 524, 586, 589, 596, 598,

602, 626, 719, 720.

— ísleifsson, biskup í Skálholti, 53,

64, 65, 67, 68, 70, 72, 73, 76,

88, 120, 156, 164, 169, 173,

184, 188, 192, 193, 218, 283,

341, 381, 499, 501, 602, 687.
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Gizur hvíti Teitsson, 351.

—
(porláksson) á Núpi, faðir Jóns,

621.

—
þorvaldsson, jarl, 279, 393, 427,

468, 469, 473, 474, 484, 487—

489, 493-495, 511, 518, 537—

539, 543—544, 591. 605—617,

628, 631, 661, 663—665.
— faðir Odds prests, 184, 185,

187, 261, 262, 533.

— faðir porkels prests, 342.

Gizur,349,350,471.==GizurHallsson.

Gizurarsynir, 337.

gjaftollr, 673.

gjalddagi, 537.

gjörðarmenn, 540.

gjörníngar, 288.

gjörræði, 609.

gjörtæki, 117.

Glena (Glenu) ós í 8kaptaíells þíngi,

198, 199.

gleraugna verk, 655.

glergluggr, 407, sbr. kirkja.

glímur, 192.

Glæðir (maðr), i Skaptafells þíngi,

333.

Gnarus (rétt. Enarus) archiepiscopus,

sjá Einar.

Gnúpá í Kolbeinstaða hrepp, 421.

Gnúpar í Fljótshverfi, 245. — Gnúpa-

Bárðr Heyjángrs-Bjarnarson, 533.

Gnúpr (Núpr: undir Gnúpi, á Núpi)

í Dýrafirði, 621.

- undir E^jaiQöllum, 256.

Gnýstaðir á Vatnsnesi, 580.

goðar, 73, 162, 632. —
allsherjar-

goði, 494, 608. —
aðalgoði,

612.

Goðfreðr frá Angers, 434, sjá Gof-

fridus.

Goði (? Sorli gude — Sörli goði?),

172.

goðorð, 77, 89, 101, 110, 121, 134,

143, 151, 159, 185, 283, 291,

534, 538, 602, 603, 605, 607—

609, 611—613, 618, 627, 631,

635, 637, 638, 640, 642, 643,

645, 663, 670, 671, 675, 676,

678, 681, 684, 686, 688, 690,

694, 696, 699, 701, 703, 706,

709, 714, 716. — goðorðsraenn,

-maðr, 289, 427, 534, 602, 611,

632; sbr. Akrnesínga, Jöklamanna,

Reykhyltínga, Reyknesínga goð-

orð. — uppgjöf goðorðs, 612,

627, 631. — goðorð presta, 283.

Godsuin biskup í Skálholti, 450, 493.

= Gottsvin.

Goffridus Andegaviensis, 434.

Gotland, 542.

Gottsvin biskup í Skálholti, 353, sjá

Godsuin.

góz (gózum hlaðin skip), 678.

Gracianus, ss. Cosme & Damiani

diacon. card., 295.

graduale membran., 521.

gradus consanguinitatis, 385.

Grafbrekka í Litlahéraði, 248.

Grafníngr (sveit í Árness þíngi), 269,

409.

Grágás, 54, 64, 73—77, 86, 87, 97—
99, 119, 128, 162—164, 184,

235, 240, 308, 309, 314, 318,

373, 376, 379, 382—386, 390—

392, 414, 415, 545, 579, 650,

711, 724.

grallari, grallarar, 428—431, 519.—

grallarasaungr, 428.

grámúnka klaustr í Tötru, 523.

Grandlandeus (Gronlondon, Gronlan-

don, Gronlant — Grondlanden-

sium) gens, 15, 24, 36, 44, 47,

58, 61, sjá Grænland.

Grani, skuldunautr að þíngeyrum,

400.

Gregorius I., páfi, hinn mikli, 434.

—
U., páfi, 59.

—
in.; páfi, 59.



EEGISTR. 765

Gregorius IV., páfi, 18, 19, 22, 24—
27, 29, 31, 32, 36—38, 40, 42,

44, 46, 49, 52, 56, 177.

—
IX., páfi, 513-518, 523, 528,

531, 583, 586, 588 (?), 719,

720.

—
páfi, 428.

—
páfi, 586, 588.

— Sabinensis episcopus, 213.

— notarius atque scriniarius, 39.

— s. Georgii ad veluni aureum

diacon. cardin., 295.

— s. Mariæ in Aquiro diacon.

cardin., 295.

— s. Mariæ in porticu diacon.

cardin., 295.

—
Dagsson, 190.

irreiua (g-reifa) skattr, 291.

•

Trenjaðarstaðr, -staöir, 615, 617,

700, 701.

Grenelandiæ episcopatus, 210, 346,

583; sjá Grænland.

Grettla, 700.

grið, 527. —
griðamál, 433. —

griðsetníngar, 683.

griðmaðr (-menn), 78, 85, 89, 90,

101, 110, 121, 134, 143, 144,

151, 159.

griðúngr, 577, sjá nautpeníngr.

Griííenfeldt, 523.

Grikkr (= Grikklandsfari ?) , 495. —
Grikkir, 586.

Grímkcll goöi Bjarnarson, 269.

Grimni, Jakob, 171.

Grímr Droplaugarson, 340.

—
hersir, Hjaldrsson, sjá Veðrar-

Grímr.

— Kvöldúlísson, sjá Skallagrínir.

— Loðmundarson, 503, 506.

—
(Pálsson), faðir þorleifs á Möðru-

völlum, 132.

—
(Steinólfsson) , faðir Magnús

prests, 167.

Grímr Svertíngsson , lögsögumaðr,

500, 506.

—
Thorkelin, sjá Thorkelin.

— hinn háleyski íþórisson), 189.

— ábóti (Skútuson), í Niðarhólmi,

194.

—
prestr, skuldunautr þíngeyra

staðar, 399.

— at Ósi, skuldunautr þíngeyra

staðar, 399.

— faðir íngimundar, 337.

Grímsá í Borgarfirði, 280, 470, 475.

—
í Helgafelissveit, 578.

Grímsey, 370, 425, 579, 580.

Grímsnes, 404, 405.

Grímsskarð, 578.

Grindavík, 493, 507.

gripavörðr (sacrista) klaustrs, 529.

] gripir kirkju, 594.

I

Grísahváll (-hóll) í Helgafells sveit,

! 577, 578. — Grísahváls land,

! 577. — Grísahváls menn, 577.

I
Grjótá, í Hraunhrepp, 279.

I

grjótgarðr í Galmansvík, 417.

I Gróa Gizurar dóttir biskups, 193.

1

Groinnetus, Radolfus, 718.

I

Gronlandan (populi), 4. — Gron-

I
landia, 15. — Gronlandon (gens),

1 3, 44, 47, 61. — Gronlandorum
'

(gens), 4. — Groniant (gens),

58. — Gronlondan ígens), 20,

30. — Gronlondon (gens), 24,

36. — Gronlondiae episcopatus,

177.

Grossus, Matth., 718.

;

Gróunes (í Gufudals sveit), 522.

j Grotland, Grotlandia (= Grœnland),

718.

Grumbach, Marquardus de, 216.

í Grund í Eyjafirðí, 538.

j

Grunlandonum ecclesiae, 215.

; Grunnasundsnes, 578.

I

Grunnavík í Jökulfjörðum, 140, 644.

! 645.
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Grupen, þýzkr höfundr, 17.

Grýtubakki í Höfðahverfi, 700.

Grænahlíð í Helgafells sveit, 577.

Grænland, 15—17, 43, 45, 67, 70,

341, sjá Grandlandeus gens,

Grenelandiae episcopatus, Gron-

landan, Gronlandia, Gronlandon,

Gronlant, Gronlondan, Gron-

london, Gronlondiac episcopatus,

Grotlandia, Grunlandonum ec-

clesiae ;

—
Grænlendínga biskup,

341, 513.

—
hjá Brimaborg, 17.

— á Holsetalandi, 17.

—
(Grenland) í Noregi, 17.

Gröf í Gufudals sveit, 521.

gröptr, 269, 272, 276, 413, 416,

419, 466, 592. — gröptr allra

nema presta, 421. —
grafa

heimamenn og fátæka menn,

596; sbr. sepultura.

guð almáttkr, 419, 594. — alm. guð

herra heims, himins og jarðar, 570.

— alm. guð herra heima og him-

ins, 573. — guðs bann, 234. —
guð sé . . hollr (gramr), 623,

625, 636, 637, 639, 640. —
guðs bardagi, 22 1 .

—
guðs boðorð,

259. —
guðs dómr, 231. —

guðs eiga (eign) ok bi«kups

(stóll), 364, 366. — guðs em-

bætti, 291. — guðs eyrindi, 289.

—
guðs eyrindrekar, 231, 363,

364. — guðs hátíðir, 565. — (af)

guðs hálfu, 327—329, 364, 366,

564, 565. — guðs helgir menn,

594. — guðs hegníng, 343. —
guðs hús, 231. — guðs kristni,

329, 368, 492. — guðs kveðja,

285, 290, 323—332, 491, 549,

557. — guðs leyfi ok hæilaghre

(o: heilagrar) kirkju, 571, 573.

—
guðs líkami, 373. — guös

lög, 259, 262, 287, 338, 363,

365, 490, 566. — guðs lög og

manna, 567, 568. — guðs mildi,

324. — guðs móðir, U6, 491,

492, 510, 523. — guðs munnr,

262. —
guðs myskunn, 332,

339, 367, 549, 557. —
guðs

orð, 362, 364, 549. — guðs orð

og dýrð, 259. — guðs postular,

363. —
guðs reiði, 368, 571,

574. — guðs réttr, 231, 234.

—
(fyrir) guðs sakir, 286, 289,

372, 536. — skjóta til guðs,

621, 623, 625, 636, 637, 639,

640. — guðs vald, 289, 369. —
guðs vili, 289, 290, 334. —
guðs vinir, 285, 491, 549. —
guðs þakkir, 77, 89, 101, 110,

120, 134, 143, 150, 159, 195,

631. — guðs þjónar, 570, 573.

—
guðsþjónusta (guðs þjónusta),

77, 267, 291, 336.

Guðbrandr þorláksson, biskup, 520,

701.

Gude (Gauti?), 172.

Gudemunder (Guðmundr?), 172.

Guðfinna, at Gili í Húnavatns þíngi,

400.

Guðini hinn góði, 194, 195, 197,

199.

guðlast, -lastan, 243, 384.

Guðlaugr Eyjólfsson á þíngvöllura,

403.

— Snorra son goða, 481.

Guðlaugsvík, 277.

Guðleikr, faðir Pétrs á Eiði, 666.

Gudleyva Jonæ (Guðleif Jónsdóttir),

157, 158.

Guðmundr grís (Ámundason), 182,

358, 359, 393, 395, 426, 486,

487, 494, 496, 497, 506, 507,

511, 519, 533, 719.

— Arason, hinn góði, biskup á

Hólum, 187, 283, 299, 321—

339, 341, 349, 355—363, 365,
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368, 370, 373, 393, 412, 424—

428, 464, 487, 492, 507—510,

514—517, 524, 525, 579, 589.

— Guðmundar biskups saga,

192, 299, 322—325, 327, 328,

330, 331, 334, 335, 337, 339,

428, 514. — Guðmundar saga

hin elzta, 322, 327, 330, 334,

337, 359—361, 373, 485, 563.

—
miðsaga Guðmundar biskups,

323, 327, 331, 334, 338, 359,

362, 364, 515. — Guðmundar

saga hin ýngsta (Arngríms),

362, 366, 367, 509. — Guð-

mundar biskups sögur, 579. —
Guðmundar sögur hinar síðari,

361. — prestssaga Guðmundar,

322. — Guðmundar drápa eptir

Arngrím ábóta, 367. — Guð-

mundar biskups mynd, 367.

Guðmundr Árnason, prestr, 195, 196.

—
Brandsson, prestr í Hjarðarholti,

191.

— Dálksson, prestr, 186, 191.

— hinn ríki, Eyjólfsson, 191, 193,

202, 340.

—
Halldórsson, 708.

—
hæll, leigunautr þíngeyra staðar,

399.

—
Illugason, 142.

—
(Jasonsson) West, 131, 133.

—
(Jónsson), faðir Jóns sýslumanns,

200, 247.

— Knútsson, prestr, 186.

— Loðmundarson, múnkr, 202, 281.

— Ormsson frá Svínafelli, 533, 534.

—
Sigurðarson, 370.

—
(Sigurðarson), lögmaðr, 451.

—
(pórðarson), faðir þórðar lög-

manns, 574, 683.

—
porgeirsson, lögsögumaðr, 192,

498, 501. =^ Guðm. faðir por-

geirs prests.

Guðmundr hinn ríki þorleifsson, á

Eyri, 132, 133, 277.

—
þorsteinsson í Eystra Skarði,

352.

— hinn dýri, þorvaldsson, 321,

486.

—
þorvaldsson Gizurarsonar, 487.

—
(kanoki á Helgafelli), 281, 282,

(— Guðmundr Loðmundarson

múnkr?).
— vottr um rétt íslendínga í

Noregi, 67, 68.

— faðir Ásgeirs prests, 186, 485'

496, 497.

— faðir Ketils prests, 186, 192.

— faðir Mattías sýslumanns, 575.

— faðir þorgeirs prests, 186, 192,= Guðmundr þorgeirsson lög-

sögumaðr.
— faðir póris erkibiskups, 343,

372.

— faðir þorvarðs hins auðga, 486.

— bóndi á Hrafnagili í Eyjafirði,

617.

—
í Ljótshólum, 400.

Guðni (? Gude), 172.

—
(Jónsson), faðir Bjarnar í Ögri,

681.

— Odds son lepps, 132.

— á Kolbeinsá, faðir Oddnyjar,

132.

Guðný Böðvarsdóttir í Hvammi, 188,

261, 504.

Guðólfr, son Biars, 505.

Guðríkr, bóndi í þíngeyjar þíngi, 617.

Guðrún Brandsdóttir biskups, 519.

—
Daðadóttir, 724.

—
Óspaksdóttir, BoIIasonar, 725.

—
Ósvifrsdóttir, 224.

—
Sveinbjarnardóttir á Eyri, 464,

465.

—
Sámsdóttir, 464.

— Sámsdóttir (yngri), 464.
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Giiurúii (þórðardóttir), móðir Skarðs-

Snorra, 533.

— dóttir Harara Pinns, 511.

-- móðir Eilífs skálds, 499.

o^uðsifja, 286, 378. —
guðsifjar,

382—383.

ííuðspjall, 428. — guðspjöll, 238.

guðvefr, 350, 471, 476.

guerra, guerræ tempus, 293.

Gufnesíngar, -íngr, 496,
'

497, 511,

512.

Gufudalr fremri, 522.

—
(neðri), 519, 522.

Gufudal ecclesia, 521. — Gufudals

hreppr, 521. — Gufudals kirkja,

519—522. — Gufudals sókn,

521.

Gufunes, 269, 496—497, 511. —
Gufunes kirkja, 268. — Gufunes

land, 497.

Guido, sjá Gvido.

Gulaþíngs bók, 548. —
Gulaþíngs

kristinréttr, 387. — Gulaþíngs

lög (landshluti), 606. — Gula-

þíngs lög (lögbók), 570, 634,

647, 648, 659, 707. — Gula-

þíngs lög hin eldri (fyrri), 65,

378, 651, 659. —
Gulaþíngs

menn, 649.

guU, 80, 81, 92, 93, 97, 98, 104,

105, 113, 124, 125, 136, 137,

146, 147, 152, 160, 161, 165,

381.

gullhríngr, er komu til tólf hundrað,

497.

Gullbríngu sýsla, 485, 493.

guUskór, sjá Hallvarðr.

Gullskórinn, garðr í Björgvin, 616.

—
skip (frá Björgvin), 616.

Gulzenna (= Kolþerna?), 172.

Gunnar Andrésson, 705.

—
grjónbakr, lögmaðr í þrænda-

lögum, 586.

— á Hvanneyri í Andakíl, 592.

Gunnar Úlfheðinsson, lögsögumaðr,

501.

—
Úlfhéðinsson, lögsögumaðr, 501,

(rétt. Úlfhéðinn Gunnarsson).
—

þorgeirsson, lögsögumaðr, 501,

írétt. Guðmundr þorgeirsson).

hinn spaki þorgrímsson, lög-

sögumaðr, 501.

—
prestr í Gaulverjabæ, 403, 404.

— faðir Illuga bónda, 617.

Gunnarshoit í Rángár þíngi, 627.

gunnfáni (-ar), 255, 256.

Gunnlaugr Gíslason (Ormsson?), 150.

—
ormstúnga (IUugason), 64, 189.

— Leifsson múnkr, 195, 305. 359.

— Ormsson, 724.

— Snorrason, pr. að Stað á Reykja-

nesi, 691.

—
þorsteinsson, prestr að Vallholti,

305.

Gunnor (Gunnar?), 172.

Gunnsteinn (Hallsson), faðir Vigfús

bónda á Sauðafelli, 618.

—• faðir þorgils prests, 322.

Gunnsteinstaðir, 305.

Gunnþjófr, son Friðþjófs hins frækna,

273.

— bóndi í Noregi, 273.

—
(í Miklaholti), 273. — Gunn-

þjófs kyn, 273.

Guttormr, erkibiskup í Niðarósi, 361,

372, 373, 379, 425, 516.

—
(Helgason?) í Lokinhömrum, 370.

— faðir frú Unu á Kolbeinstöðum,

506.

Gvido, diacon. cardin. sanctæ Mariæ

in Porticu, 213.

—
presbyt. cardin., 213.

Gwido, presb. card. S. Mariæ trans

Tiber., 295.

Gvillelmus vicecancellar. Rom., magist.

scholarum Parmensis, 585.

Gyða Sölmundardóttir, 501, 504. 506.

Gylfaginníng, 499.
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gyllini, 587.

gyllinital, 512.

Gyrðr ívarsson, biskup í Skálholti,

108, 219, 445, 457, 551. —
Gyrðs máldagi, 273, 354, 417.

Gyríðr I^orvarðsdóttir, húsfreyja á

Víðiraýri, 321.

—
leigunautr þíngeyra staðar, 399.

gæra, gærur, sjá skinn.

götur (í milli gatna), 522.

H. Francorum et Roraanorum rex

(o: Hludovicus), 62.

háaltari, 587.

Habakuk spáraaðr, sjá Abbacuc.

Haddo (Haddanus), Moguntinus archi-

episcopus, 41, 42.

Hadrianus (Adrianus) II. páfi, 37, 177.

— IV. páfi, 517, 518, (sbr. Adria-

nus, Nikolaus af Albano kardí-

náli). i

Haduniar, abbas Fuldensis, 49. !

Háey, 251, sjá Eyin há. !

haf, vestr um haf, sjá vestan, vestr. i

Háfaheiði (Háheiði) á Kjalarnesi, !

411—413.

Háfahoilt, 576.

Hafliði Bergsveinsson, 196.
— Mársson á Breiðabólstað, 188,

190, 192, 193.

—
fSteinsson), faðir Einars prests,

246, 353.

—
þorvaldsson, ábóti í Flatey, 281.

Hafnar-Ormr, landnámsmaðr, 187.

Hafnar^arðar 494, (rángt, fyrir ,,Hafn-

arQalla").

HafnarQölI (í Borgarfirði), 493, 494.

hafnar vaðmál, sjá vaðmál.

Hafr Brandsson, í Skagafirði, 321.

Hafrafellstúnga í þíngeyjar sýslu, 67,

76.

Hafrbjörn Styrkársson í Seltjarnarnesi,

495.

Pipl I?l. I. B.

Hafrsfell ^il Miklaholts), 273.

Hafrstaðir: Hafrstaða land, 595. —
— hálfir Akra kirlgu jörð, 595.

596. — á Lángavatnsdal, 595.

—
] Kolbeinstaða hrepp, 595. —
kirkjnjörð frá Krossholti, 595.

Hafsfjarðarey (HafiQarðarey), 421, 422.
—

HafsQarðareyjar kirkja, 422.

—
Hafsfjarðareyjar kirkju mál-

dagi, 421—423.

Hafskip, sjá skip.

Háfs land (í Hálsasveit), 350, 471,

476.

Hafsteinstaðir í Skagafirði, 617.

Hafþór, faðir Steins, 577.

hagagarðr, 578.

Hagavík í Grafníngi, 269. — Haga-
víkr land, 270.

hagi atak), 522, 577.

Hagi á Barðaströnd, 173, 691.

—
í Eystrahrepp, 406.

Hákalla-Bjarni,sjá Bjarni Marteinsson.

Hákon (Árnason) sýslumaðr, faðir

Gísla lögmanns, 710, 712, 713.

—
Björgólfsson (í Borgarfirði), 691.

— Hákonarson (gamli), Noregs kon-

úngr, 426, 427, 487, 494, 520,

525—528, 530, 531, 539-545,

553, 554, 556—558, 560, 562,

564, 572, 586, 588, 590, 591,

602—607, 609, 611—618, 620,

621, 623, 625, 626—640, 642,

644—651, 653, 655, 656, 658,

685, 661-663, 667—671, 674,

682, 689, 690, 695, 712, 723,

729, sbr. Haquinus. — Hákon-

arbók (lögbók), 87, sbr. Járn-

síða. — Hákonar saga, 525,

528, 544, 564, 566, 649, 650,

sbr. saga Hákonar konúngs.
—

dóttir Hákonar konúngs (Kristín),

(.11.

51
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Hákon hertogi , son Magnús konúngs,

629, 630. — Hákon (háleggr)

Magnússon, Noregs konúngr.
— konúngrgamli, 629, 729. =:^Hákon

Hákonarson (gamli), Noregs kon-

úngr.
— konúngr hinn góði, 629."Hákon

harmdauði, Sverrisson. Noregs

konúngr.
— konnngr hinn kórónaði, 628,

629, 635, 636, 638, 640, 641,

643, 645, 670, 671, 674, 676,

678, 681, 684, 686, 688, 690,

693. 696, 699. 701. 703. 705,

709, 713, 715, 729.
— Hákon

Hákonarson fgamli). Noregs kon-

úngr.

— konúngr hinn kórónaði, 629,

630. =: Hákon Magnússon (há-

'

leggr), Noregs konúngr.
- konúngr úngi (yngri), Hákonar-

son, 542, 586, 606, 729.

— (Hannesson), faðirPáls, 196, 575.

— (Magnússon, Noregs konúngr

hinn ýngri, faðir Ólafs konúngs),

644, 656, 705, 713.

— (háleggr) Magnússon, Noregs

konúngr, 100, 130, 131, 141,

155, 156, 437, 442, 548, 551,

562, 563, 566, 567, 572, 619,

629—632, 634, 641, 643, 647,

651, 652, 654, 656, 658, 673,

674, 677, 680—682, 685, 692,

693, 698, 703—705, 707, 712,

713.

—
Noregs hertogi, 730. — Hákon

Magnússon (háleggr).

— Ormsson, sýslnmaðr, 183, 184.

—
jarl (Sigurðarson), 502, 523.

~ herðibreiðr Sigurðarson, Noregs

konúngr, 224.

— harmdauði, Sverrisson, Noregs

konúngr, 182, 343, 540, 557,

562, 564, 603, 625, 629, 632,

646, 647, 649, 651, 652, 656—

658, 667, 669, 674, 682, 690.

Hákon faðir þorgeirs, norrænn (?), 648.

Haldan, sjá Hálfdan.

Háleygir: Háleygja ætt, 249, sbr.

Háleygjatal.
—

Háleygjatal, 502.

= Háleygja ætt. -
Háleygjatal,

kvæði Eyvindar, 502.

HáleygT Skjöldólfsson á Streiti, 249.

Háleyskr (Grímr hinn háleyski), 189.

Hálfdan Einarsson, stiptprófastr, 694.

—
(Danakonúngr), sonr Próða, 505.

506.

— Jónsson lögréttumaðr, 535.

— Sæmundarson á Keldum, 613,

627, 628, 664, 667. — Hálf-

danarsynir, 617.

— faðir Pétrs, 656, 713.

hálfkirlrja sjá kirkja.

Halla Páls dóttir biskups, 524.

— Steinadóttir, 178.

—
þórðardóttir Sturlusonar, 66Q.

Halland, 611.

Hallbera Snorradóttir, 350, 494.

Hallbjörn pórálfsson, 577.

Halldór Einarsson (Eyjólfssonar).

syslumaðr, 694.

— Einarsson (þórólfssonar), sýslu-

maðr, 76, 83.

— Einarsson, prestr, faðir sira

Björns, 308.

— Jónsson, 576.

—
(prófastr Jónsson, í Reykholti),

faðir Jóns prófasts í Hítardal,

72, 168, 169, 173, 274, 275,

336, 354, 490, 491, 493, 535,

593, 595.

—
magi, skuldunautr að þíngeyrura,

400.

— faðir Bessa, 372.

— faðir Brands á Barði, 132.

— faðir sira Finns, 554.

— faðir Guðmundar, 708.

— faðir Jóns biskups í Skálholti,
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219, 237, 239, 240, 387, 493,

576.

Halldóra Arnórsdóttir á Svínafelli,

519, 534.

— Eiríksdóttir frá Ási, 132.

— Gizurardóttir, 372.

— Jónsdóttir Sigmundarsonar (hins

eldra), 533.

—
Skeggjadóttir, 533,

— Tumadóttir, húsfreyja, 322.

—
þorvaldsdóttir, 487, 495, 591.

Hallfreðr vandræðaskáld (Óttarsson),

277.

HallMðr þorgilsdóttir Arasonar, 191,

348—350, 471, 474, 476.

— kona Tanna, 167, 169, 172—

174, 278.

Hallgerðr Runólfsdóttir á Helgafelli,

190, 191.

Hallgrímr Scheving yíirkennari, 239.

Halli (Ormsson), faðir þorgeirs, 192.

Hallingalandon, 3.

Hallkell Magnússon, ábóti á Helga-

felli, 282. 574, 577.

— -
prestr Magnússon, 393, 395.

{= Hallkell ábóti?)

Hallormstaðir, 245.

Hallr Finnsson lögsögumanns, 187.

—
Gizurarsonlögsögumanns, ábóti á

Helgafelli, 282, 321, 337, 393,

501.

— (Jónssoni af Möðruvölluni, 617

729.

—
Kleppjárnssoii á Hrafnagili, 356,

357, 359, 360, 362, 364.

—
kvistr, bóndi í þíngeyjar þíngi,

617.

— Magnússon (Rínina-Hallr). 697,

698.

—
Teitssoii, prestr i Haukadal. 170,

185, 188, 192, 205, 261, 262,

306, 308, 321. 322, 330, 337,

350, 372. 393. 474, 475, 486,

501.

,. I

Hallr (þórarinssonj í Haukadal, 632.

—
þorsteinsson , prestr í Eystra-

Skarði, 352.

— á Síðu, þorsteinsson. sjá Síðu-

Hallr.

—
Ögmundarson, prestr, 421.

— faðir iijaraa, 697.

— faðir Eyjólfs ábóta, 281.

— faðir Finns lögsögumanns. 184.

185, 187, 501.

— faðir þorkelö kanoka, 523, 524.

— faðir þorsteins officialis, 366.

Hallsteinsnes við þorska^örð, 522.

Hallvarðr, faðir Bersa prests, 186.

—
gullskór, hirðmaðr Hákonar

konúngs gamla, 613,614,616—
618, 625, 626, 661, 663, 667.

Hallveig Ormsdóttir, 279, 466—471,

473, 476, 478, 480, 484..

Halra, 721, sjá Holm (Niðarhólmr).

Hálogaland, 554.

háls, 577.

Háls (Hálsar?) í Hálsasveit, 594.

Hálsasveit í Borgarfirði, 593.

hálsbrún, landamerki, 577.

Halsingalandiae episcopatus, 177.

Halsingalondan, 20.

Halsingolandonum ecclesiæ, 215.

Haluersoethensis episcopus, 58, sbr.

Aluerstedensis.

Hamaburch, Hammaburg, castellum,

sedes Nordalbingorum, 29—31.

HaTniibui-gensis (Hammaburg) ecclesia

(sedes), 27, 28, 37, 38.

Hamar <i Hamri) í Noregi, 581,

rz_ Hamarkaupángr.

Hamarcopiensis episcopatus (í Hamri),

583, sbr. Hammarcop.

Hamarensis episcopatus, 717.

Hamarkaupángr í Noregi, 206, 346,

527, 583.

Hamborg, Hammaburg, Hamaburg,

erkibiskupsstóll, 1,6, 9, Í2,

15—18. 20, 21. 23—26, 32.
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37, 39, 43, 45, 51, 55, 57, 60,

62, 176, 204, 214, 215. —
Hamborgar-alin, 307, 308. —
Hamborgarbréf, 176. — Ham-

borgar erkibiskupar, 60, 175,

17ö. — Hamborgar erkibiskups

dæmi (-dómr), 28, 48, 60. —
Hamborgar istoria (historia), 14,

36. — Hamborgar kirkja, 51,

214.

Haraborsund, 689. — Hornborusund

í Noregi.

Hammaburg, raetropolis, 33. —
Hammaburgensis archiepiscopa-

tus, 43, 46, 49, 07. — Hamma-

burgensis dioecesis, 33, 50, 63.

—
Haramaburgensis (Hammen-

burg-Hamaburg-Ámmaburg-) ec-

clesia, 38—42, 44, 46-49, 52,

53, 55, 57, 58, 60—62, 177,

215.

Hammarcopiensis (Amarcop.) episco-

patus, 210, 346.

Hammenburgensis (Hamaburg-) archi-

episcopus, 176, 177, 215.

Hamraendar í Litlahéraði, 248.

Hamra-Finnr, sjá Finnr.

Hámundr Nicholasson, 498, 506.
—

pórðarson, 538.

Hámundr, 506, 507. (= Hám. Nicho-

lasson ?).

handfest (í hjúskaparmálum), 287. —
handfest fyrir vottum, 660. —
handfesta (koniíngs), 623, 624,

630. —
handfestíng, 624. —

handgengnir menn (handgenginn

maðr), 612, 613, 664. — hand-

högg, 657. ~
handrit, 606. —

handritasafn í Gaulverjabæ, 253.
— handsöl að arfi, 606. —
handsöl staðarins í Viöey, 490.
—

handvammir, 315.

Hannes (Árnason), faðir Hákonar, 196.
|—

Björnsson í Snóksdal, 715, '

Hannes (Eggertsson hirðstjórij, faðir

Eggerts, 444, 472.

— Finnsson, biskup í Skálholti, 157,

167, 169, 432, 632.

Hannover, 19, 28, 41, 49, 60, 62,

176.

Hans konúngr í Danmörku, o. v., 132.

— Símonarson, kórsbróðir í Nidar-

ósi, 554.

Hacjuini (sjá Thorgerus).

Haraldr gullskeggr, konúngr í Sogni,

579.

—
konúngr á Ögðum (Egðakon.), 532.

—
hárfagri (Hálfdanarson), Noregs

konúngr, 633.

—
konúngr hilditönn, sonr Hræreks

hnöggvanbauga, al. slaungvan-

bauga, 505, 506.

—
Sigurðarson, Noregskonúngr, 224,

499, 501.

—
gilli (Magnússon), Noregskon.,

189, 193, 224, 225.

— Sæmundarson, frá Odda, 608,

(609), 612, 627, 628.

Harðvigr, erkibiskup í Hamborg, 214.

Harstaðir, 320.

Hartwicus, Hamaburgensis archiepi-

scopus, 215, sbr. Harðvigr.

háskólinn í Kaupmannahöfn, 623,

sbr. bókasafn.

hásæti (konúngs), 672.

hátíðir, 26^, 406, 407, 412, 564. —
Iiæstu hátíðir, 569, 571, 574. —
hæstu guðs hátíðir, 565. —
stærstu hátíðir, 564. — hátíðis-

dagar mestu (æzstu dagar), 241,

569. — hæstu dagar, 407.

Háttatalskvæði Snorra, 499.

Hátúnínga fjara, 204. —
Hátúnínga

melr, 199.

Haugsnes bardagi, 519, 538, 544,

607. — Haugsnes fundr, 543.

Haukadalr í Biskupstúngum, 188.

205, 406, 407, 486, 632. —
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Haukdælar (-dæliri, 330, 407,

424, 538, 604, 626.

Hankr Erlendsson lögmaðr, 118, 183,

503, 666. — Hauksbók, 340,

472, 506.

Haurkshylr, 470, sjá Hörgshylr.

haust, 6J2. —
haustlag, 402. —

hausttíund, 121, 144, 15L 159,

318.

Hausthús í Eyjahrepp, Í22.

Hávarðr Loptsson á Síðu, 196.

Hávarr handrammi, sonr Herleifs, 505.

hebdomada sacra, 593, 728.

Heðinshöfði í Jííngeyjar syslu, 67.

Hegranes þíng, (þíngstaðr eða þíng-

samkoma), 356, 616. — Hegranes

þíng, héraðið, 617; sbr. Skaga-

^örðr.

heiðar: fyrir sunnan heiðar, 664. —
fyrir vestan heiðar, 617.

Heiði í Skaptafells þíngi, 394.

heiðifsuðr um h. ~ BláskógaheiðiV),

484.

heiðíngjar, 586. —
heiðni, 243. —

heiðnir menn, 231.

heilagar bænir, 511. — heilagir dag-

ar, 408: sbr. helgir d., helgid.
—

heilagir menn, 233, 234, 260,

412, 424, 483, 571, 574. -

heilagir staðir, 283. —
heilagr

maðr, 543. — heilög forsjó guðs,

570, 573. —
heilagt, 512, 513.

heima: heimabœr, 597. — heimaland,

279, 470, 475, 593, 594. ~
hálft land heima, 596. - heima-

máldagi, sjá síðar: máldagi.
—

heimamanna tíund, 266, 594,

596, sbr. tíund. — heimamenn,

536, 537, 596. — beimanfylgja,

132. —
heimaprestr, 606. —

heimasaungr, 413. — heimatíund,

521.

heimildir. 609, 611.

heimilisbúar, 79, 82, 91, 94, 103,

105, 106. 111, 114, 115, 117,

125, 127, 135, 136, 138, 139,

145, 147, 153, 162, 312. 313,
—

heimilisprestr, 217, 249, 268.

304, 342, 418, 465, 466, 593.

594, 596, sbr. prestr.
— heim-

ilistíðir, 269, 270, 275 27 H.

303, 301, 404, 41. í. 416, 420.

423.

heims aldrar, 444.

Heimskríngla (konúngasögur Snorra),

499.

heimspeki (Philosophia), 182.

heimstcfna, 660, 661, 707.

Heinrekr III. Englakonúngr, 481.
—

Kársson, biskup á Hólum, 518.

520, 543—545, 588, 608— 610,

613—615.

Heinr(ekr), faðir Bótólfs, 196.

Heinricus imperator (III.), 59,

Heiricus Nidrosiensis archiepiscopus,

292, sjá Eiríkr.

heitbréf Eyfirðínga, 645,

Hekla, 353, sjá Heklufell. — Heklu-

fell, 352, 353. -
Heklugos,

194, 352, 353.

Hektor son Priamus konúngs, sjá

Ector.

Helga (Aradóttir lögmanns), 76.

—
Árnadóttir, 533.

—
Eggertsdóttir í Brokey, 277.

—
Eggertsdóttir á Miila, 522.

-— Ketilsdóttir á Melum, 591.

— Nikolásdóttir á Kolbeinstöðuíu,

506.

~ Sturludóttir frá Hvammi, 504, 506.

— Sæmundardóttir frá Odda, 627.

—
þórðardóttir í Bæ, 349.

—
þórisdóttir, 202.

— hin fagra (þorsteinsdóttirj, 189.

—
þorvarðsdóttir, 187.

helga land, 720, sbr. helgr.

helga vika, hin helga vika, 241, 436,

438, 440, 443, 447, 449. 452,
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454, 456, 458, 459, 461, 593,

594, 728.

Helgafell, 190, 191. 280—282, 337,

349, 350, 393, 481, 483, 574-

578, 681. — landamerki staðar-

ins á Helgafelli, 576—578. —
Helgafells klaustr, 254, 280—

283, 574—578. --
Helgafells

klaustrs jarðir, 575. —
Helga-

fells klaustrs máldagabók, 575,

576. —
Helgafellensis pagina,

576. — Helgfellíngar, 578.

Helgi Ásbjamarson, 340.

—
Bjarnar son bunu, 532.

— hinn magri (Eyvindarson aust-

manns), 532.

—
Helgason, Bjarnars. bunu, 532.

—
Heyjángrs-Bjarnar son, 245, 533.

—
bjólan, Ketils son flatnefs, 385,

532.

—
(Loptssonj, faðir Árna biskups.

270, 401, 511.

—
(Óttarsson), faðir Ósvífrs, 274,

.385.

— Sveinsson, 370.

—
(þorgilsson), sjá Brodd-Helgi.

— klerkr Guðmundar biskups, 514.

— Starkaðarson, prestr, 185, 188.

—
þorsteinsson, 393—395, 534.

—
Digr-Helgi(?), sbr. Bigr-

Helgi.
— faðir Finnbjarnar, 608, 609, 612.

= Digr-Helgi.

helgi (eigna og réttinda), 553.

helgi (helgar), 256, 565, sbr. heiga

vika. — helgar hald, 570. —
helgidaga leyfi, 554, 564, 565,

569—574, 678, 701, 705. —
helgidaga veiði, 562, 564. —
helgidaga vinna (vinnur), 155,

219, 451, 689. —
helgihöld,

554—568.

helgi Eysteins erkibiskups, 523, 528. —
— Guðniundar bisknps, 361. —

— Ólafs konúngs, 710. — þor-

láks biskups, 487.

helgr, helg, helgir: helgir dagar

(helgan dag), 257, 275, 276,

278, 279, 282, 304, 371, 416,

558, 560, 564, 565, 570, 573,

593, 594. — helgir dagar í meira

haldi, 256. — helgir dagar í sex-

tán daga haldi
, 569; sbr. heilagir

dagar.
—

nónhelgir dagar, 513,

564, 565. — helgra daga hald,

573. — helgra daga leyfi, 574,

—
helg bók, 621, 623, 625.

636, 637, 639, 640.—helgirdómar,

351, 357, 417, 471, 476. —
helgir menn, 594; sbr. heilagir.

helgispjöU á íslandi, 720—721.

Helgisetr, klaustr í Noregi, 427.

Heli sacerdos, 601.

Helingandus episcopus, 6, 12.

Heljardalsheiði, 299.

Hellar í Kaldrana landi á Skaga, 398.

Hellisvík á Skagaströnd, 306.

Hellusker (Miklaholts kirkju), 273.

helmlnga félag, 468.

Helsingaldiæ (— Helsingalandiæ^,

137. — Helsinglandorum, 20.

helvítis píslir, 221.

Hemming (Hemíngr?), 172.

hempa lúterskra presta, 485.

Henricus, presb. card. tit. Nerei &

Achillei, 213.

Henrik, faðir Arna, 196; shr. Hinrik.

Henschen, rithöfundr. 17.

hérað, héruð, 591. 605, 610. —
héraðsbygð. 54<>. — héraðsdónir,

312, 314, 537. — heraösforræði,

488. -
liöraðshöfðíngjar, 188,

618. — héraðsmeun, 540. —
horaðsþíng, 638, 708; sbr. þíiig.

Hérað (Litlahérað) í Skaptafells þíngi.

245, 533.

herbúnaðr, 603.

Herdís Bessadóttir á Borg, 349, 350.
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Herdís (Ketilsdóttir) . kona Páls

biskups, 354, 524.

— Koðránsdóttir, 274.

— Rafnsdóttir, ,370. 579.

Herðluver í Noregi, 534, iiiVd.

Hereðei, son Lorica, 505.

hereditas advenarura clericorum, 229.

•íeremetli, sonr Trinams, 505.

herfáng: herteknar konur, 220. 233.

herferð, 603, 612.

Heride (Heridac, Heridag), presbyter,

5, lí.

Heriniannus, Coloniensis archiepisco-

pus, 41, 42.

Horjólfr (Eyvindarson), faðir Rúts,

173.

—
(þorgeirsson) í Breiðdal, 187, 340.

Herjólfs hréf, 692. ~ Heijúlfs rétt-

arbót.

Heijúlfs réttarbót, 129, 155, 572,

634, 677; sbr. réttarbætr.

Herleifr, sonr Friðfróða, 505.

Herluf Daa, höfuðsmaðr, 575.

Hermannus, archicancellarius et Co-

loniensis archiepiscopus, 60.

'rmundr Illuffasoii ens svarta. 64,

189.

— Koðránsson í Kalmanstúngu,

189, 282, 350, 471, 474, 476,

.524.

—
þorvaldsson frá Vatnsfirði, 190.

herraðr, 664—666.

Hervör, móðir Veðrar-Gríms hersis,

532.

hespa, 77, 89, 100, 109, 120, 133,

143, 150, 158.

hestakorn, sjá Auðunn.

hestar, sjá hross. — hesta víg, 166.

— hests höfn á vetr í Viðey,

497. reiðhestr, 524. — fæða

hest með presti á vetr, 594.

Hesteyri (í Jökulfjörðum), 679.

Hetto (Hatto), Treuerensis archiepi-

scopus, 6. 12.

hey, 558, 560, 564, 565, 571, 573,

659. — heyhlass, 565.

Heydalir í Breiðdal, 250. — Heydala

kirkja, 250.

Hejjángr, Qörðr úr Sogni, 532.

Heyjángrs-Björn hersir íHelgason),

244, 245, 532, 533.

Heynes á Akranesi, 418, 702.

Heynes-bók, 702.

heyrari í skóla, 535.

heytoUr (-tollar), 108,445, 596, 683.

Hildebrandus cancellarius S. Petri ^

abbas S. Pauli, 64.

Hildenesensis episcopus, 50
; sbr. Hil-

deneshem.

Hildeneshemensis episcopus. 58: sbr.

Hildenes.

himinteikn, 182.

Hinrik Krag, höfuðsmaðr á íslandi,

637; sbr. Henrik.

Hipstede, Christofferus, notarius, 217.

hirðmenn, hirðmaðr, 612, 614, 663.

Hirðskrá, 445, 446, 451, 563, 643,

655, 683.

! hirðstjórar, 676.

I
hirzla, hirðzlur, 654, 657.

Hirminmarus notarius, 8, 14.

Hislandia, 299, 302. = ísland. —
Hislandicorum regnum, 53, 55.

— Hislant terra, 171. = ísland.

Hítará, 100, 279, 596.

Hítardalr, 72, 168, 169, 174, 193,

274, 275, 354, 369, 483, 490,

491, 493, 495, 535. - Hítar-

dals máldagabók, 490, 491.

Hítames, 275, 595. — Hítarnes land,

27.5. - Hítarnes þíng, 275, 421.

Hitlandon (Hetland, Hjaltland), 17:

sbr. Hjaltland.

hjábúðarmenn, 402.

Hjaldr herkonúngr, Vatnarsson, 532.

Hjallar (at Hjöllum) í þorskafirði,

522.

hjalls gerð frá Miklaholti, 273.
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Hjálmr Ásbjarnarson úr Vestrhópi,

321.

—
prestr, 398.

-- Sveinsson, 132.

Hjaltadalr í Skagafiröi, 142.

Hjalti Arnsteinsson, prestr, 185, 187.

biskupsson (sonr Magmí s biskups),

393, 395, 538.

—
Skeggjason, 351.

—
þorsteinsson, prófastr, 240.

-— faðir Bjarnar prests (Kygri-

Bjarnar), 393, 395, 426.

Hjaltland, 17, 66, 69, 606. sbr. Hit-

landon.

Hjarðarholt í Laxárdal, 191, 358.

— í Stafholtstúngum, 180.

hjátrú, 606.

hjón, 83, 95, 106, 115, 138, 148,

265. —
félagsgjörð hjóna, 677.

—
hjónaband, 540. — hjónabönd,

lijúskapr, 219. 262, 288. 372,

373, 376-388.

hjú (— hjón?), 153. 286.

hjú (= Yinnuhjú, karl og kona),

83, 95, 106, 114, 138.

hjún (hjón, vinnnhjú), 107, 116. 126,

128, 140, 304, 402.

hjúskaparmál, 281—288, 372—392.
- sbr. fastnað-, handfest. —
hjúskapar-ordinantia, 713.

hjúskaparráð, 391. -
hjúskapar-

reglur, 373.

Hjörleifshöfði, 245, 451.

Hjörsey á Mýrum, 100, 303, 304.

Hlaðnahollt, 248.

hlass: heyhlass, 565. — viðarhlass,

565.

hlasshvalr, 414-416.

hlaupagarðr í Grímsá, 280, 470, 475.

Hleiðruborg (Ledrehorg) á Sjálandi,

697.

Hlíð (Drápuhlíð?) í^Helgafells sveit,

574. - Hlíðar land, 576. -

Hlíðar menn, 576, 577.

Hlíðarendi í Fljótshlíð, 1 12, 700.

hljóðsgreinir í Eddu, 499.

Hludouuicus rex, 29, sbr. Ludovicus.

Hludovvicus,CHludowicus,Hlodevvicus,

Hludouuicus,Hlodewicus) impera-

tor augustus, 3, 8, 10, 14, 29.

H(ludovicus) Francorum & Romano-

rum rex, 62.

hlutlaustat veiða í hafi {^-- tolllaust),

497.

hlynnindi (m Ivnnendi, 596), 616.

Hlöðver keisari Karlamíignússen, 1,

14, 16—18, 24, 25, 31, 32, 37,

2 14, sbr. Hludovvicus, Ludowicus,

Ludovicus.

— Frakkakonúngr (IX.), 530.

Hnappafellsjökull, 168, 246. sbr.

Knappafellsjökull.

hnefa alin, 307, 308.

hof (goðahof) á Ölfusvatni. 269.

Hof 1 Álptafirði, 168.

— í Eystrahrepp, 302.

— á Höfðaströnd, 321.

—

(Stóra Hof) á Rángárvölluni, 157.

—
í Vopnafirði, 132, 187, 254. 611.

662.

— Hofs kirkja, í Öræfum, 248. ~
Hofskirkjusókn íSkaptafells þíngi

(í Öræfum), 245. .

—
fyrir utan þjórsá, 303. — Hof

í Eystrahrepp.

Hofstaðir, hjáleiga frá Gufudal, 521.

—
í Helgafells sveit, 578. — Hof-

staða vogr, 578.

—
í Stafholtstúngum, 179.

Hoger (Hogerus) erkibiskup í Ham-

borg, 43, 45.

Hoginde, 471, sjá Hægindi.

Hóla annálar, 245, 664. — Hóla

biskup (biskupar), 186, 225, 367,

368, 373, 486, 492, 520, 563,

570. — Hóla biskupsdæmi, 326,

366, 412, 520, 562. — Hóla

kirkja, 359, 516. — Hóla staðr,
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397, 544. - Hóla stóll, 321,

326, 330. — Hólar í Hjaltadal,

at (á) Hólum, 141, 142, 157,

175, 184, 187, 191, 193, 205,

224, 298, 299, 321, 322, 324,

326, 330, 333, 337, 349, 355—

360, 393, 426, 427, 483, 487,

507—510, 514—520, 523—525,

534, 543, 588—590, 608, 610,

613, 662, 668, 701, 726. -

Holen. 299 (= Holensis, Hóla

biskup).
— Holensis ecclesia,

517. — Holensis episcopatus,

718. — Holensis episcopus, 515,

517, 588.

Hólar í Húnavatns þíngi (= Blöndu-

dalshólar), 398, 400.

—
í Litlahéraði, 248.

holdsveiki, 719.

Hóll (á Hóli) í Norðrárdal, 420.

Hólmar á Síðu, 394.

Hólmfríðr Erlendsdóttir, húsfrú, 87, 88.

Hólmlátr, Hólmslátr, 281, 465.

Hólmr, 575 = Innrihólmr.

— hinn innri (Innrihólmr) á Akra-

nesi, 413—417.
—

í EUiðaám, 507.

— (Niðarhólmr) í þrándheimi, 483,

523, 527, 529. — Hólms-

klaustr, 529, 530. — Hólms-

múnkar, 529, 530. — Holm-

ensis, abbas, 531.

Hólmsteinn, 67, 68. = Hólmsteinn

Órækjuson.
—

Órækjuson, 64, 341.

—
Spak-Bessason á Bessastöðum,

340, 341.

Holsetaland, Holsetuland, 15, 17.

Hólsland (Hóll?) í Eyjahrepp, 422.

Holstein greifi að Hleiðruborg, 697.

holt til landamerkja, 576, 577. —
holtsendi, 577.

Hoit (á Hollti), 655.

Dipl. ísl. I. B.

Holt í Mela landi, 272. — Holts

fótr í Melalandi, 272.

homicidia, 300.

homiliæ (ræður), 238.

Honorius II. páfi, 177.

Hóp í Húnavatns þíngi, 306.

Horchadensis (Orcadensis) episcopa-

tus, 717.

hórdómar, 223, 237, 286, 288. —
hórdómr karlmanna, 240, 243,

sbr. fornicatio.

hórkonur, 221. — hórkonu son, 488.

Hornafjörðr, 245, 532—537, 727. —
Hornafjarðar á, 451.

Hornborusund í Noregi, 689.

Hostiensis episcopus, 213, 295; sbr.

Ostiensis.

Hrafn, sbr. Rafn.

— Árnason, 395.

I

—
Hængsson, lögsögumaðr, á Hofi

á RángárvöIIum, 351, 500.
' —

Úlfhéðinsson, lögsögumaðr, 501.

— hinn heimski, Valgarðsson, 505.

—
faðirBergþórsIögsögumanns,501.

Hrafnabjörg, sjá Ramnaberg.

Hrafnagil í Eyjafirði, 611, 617, 663.

hrákaskírn, sjá skírn.

Hramnsá á Skagaströnd, 306.

Hrani Koðránsson, 608.

Hrappr Bjarnar son bunu, 532.

Hraun (undir Hrauni,= Staðarhraun),

169, 172-174, 278.

—
í Keldudal við Dýrajgörð, 169,

173, 174. — Hrauns kirkja í

Dýrafirði, 173.

hraun í Helgafells sveit, 576. —
eystra hraun í Helgafells sveit,576.

Hraundalr í Helgafells sveit, 576.

Hraunfjara við Skaptár ós, 204.

Hraungerði í Landbroti, 194, 195,

197, 198.

Hraunland á Síðu, 394.

Hraunnestjarnir, 507.

Hreiðar, biskup í Niðarósi, 205.

52
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Hreiðar sendimaðr, 495.

Hreiðuvatn (z=z Hreðavatn ?) í Borgar-

firði, 180.

hreinlífi, 288. — hreinlifis búnaðr,

233.

Hreinn, 67, 68.
~ Hreinn Hermundar-

son?
— Hermundarson frá Gilsbakka,

64, 189.

—
Styrmisson, ábóti að þíngeyrum,

271.

hreppaskil, 110.

hreppstjórar, 199, 200, 536, 620, 622.

hrís (öll), 522.

Hrísey á Hreiðuvatni (Hreðavatni) í

Borgarfirði, 180.

Hróarr, konúngsfrændi, 495.

Hróðólfr biskup í Bæ, 481, 483.

Hrodnace cella, 12; sbr. Rodenach.

Hróðrbjargardalr, 180.

hrognkelsaveiði, 597.

Hrómundr (þórisson) í þverárhlíð, 189.

hross, verð þeirra, 166, 317. —
með Skarðs kirkju (1259): ij.

hross, 597. — xxxix hross

með pykkvabæ, 396. — hrossa

hagi, 273, 577. — hrossa gánga
í Viðey, 497. — hestar geldir,

265, 266. —
þínglagshestar,

203. — háift annat hundrað

vaðmála eða hesta tvo, 278. —
að Görðum á Akranesi: verk-

hestar tveir, 418. — aðMelum:

hestar tveir, 419. — að Hafs-

Qarðarey: hestar þrír, tveggja

marka hestr hvárr, 423. — í

Saurbæ á Kjalarnesi: kúgildis

hestar þrír, 402. — 1 Reykja-

holti: hestar þrír, enginn verri

en fjórtán aurar, 280, 471, 475.

—
fyl, 320. — stóð, 166. —

frá Bakka í Helgafells sveit,

(iij. stóðhrossa hagi), 577. —
á Eyri í Álptafirði : eykr kúgildr.

465. — sbr. hestr, merr, stóð-

hestr, fylmerr, geldr hestr.

Hrossaholt í E}jahrepp, 421.

hruðníng (búa), 84, 127, sjá ruðníng.

Hruni (í Hruna) í Árness þíngi, 192,

337, 358, 372, 393, 484, 489,

602, 603.

Hrúta^örðr, 277, 358, 492, 508, 524,

538, 579, 580. — Hrútafjarðará,

194, 609. — Hrútafjarðarheiði,

280, 471, 475.

Hrærekr, son Haralds hilditannar,

505, 506.

— hnoggvandbaugi, sonr Hálfdanar,

505.

—
slaungvanbaugi, sonr Ingjalds

Starkaðarfóstra(al.Hálfdanarson),

505, 506.

Huall (Hvoll) í Mýrdal, 252.

Hugardómsdrápa Halls Magnússonar,

697.

Hugleikr, faðir Auðunnar hestakorns,

665, 666.

Hugo, presb. cardin., 295.

— Hostiensis episcopus, 213.

Hugsvinnsmál, kvæði, 239.

Húnavatns sýsla (þíng), 87, 88, 99,

370, 397, 398, 401, 450, 538,

579, 608, 617. — Húnvetn-

íngar, 277.

Húnbogi (þorgilsson), faðir Snorra

lögsögumanns, 101, 597.

hundrað :
— hálft hundrað til fátækra

tíundar, 695, 696. — eitt

hundrað, 616. — tvö hundruð,

616. — CC(tvöhundruð)fríð, eign

Akrakirkju,596.—V(fimm) hundr-

uð í kirkjuskrúði,Hvanneyrarkirkju,

592. — XII (tólf) hundraða land

Hvanneyrar kirkju í Túngu, 592.

—
tuttugu hundruð til fátækra

tíundar, 696. — fjörutíu hundr-

uð til fátækra tíundar, 695. —
hundrað hundraða, 612.
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Húngrvaka, 192, 193, 218.

Húnrauðr, faðir Jóns, 370, 579. —
Húnrauðlíngar, Húnrauðlínga ætt

(kyn), 370, 579.

hús: taka hús á e-m, 606. — hús-

fastir raenn, 653, 654, 657.

Húsafell í Borgarfirði, 217, 218,593,

725. — Húsafells máldagi, 477.

Húsastaðir í þrándheimi, 423.

húsbúnaðr, 217, 273, 275, 278, 394.

—
húsbúníngr, 265, 266, 282.

Hvalíjarðarströnd, 238, 264, 265, 493.

hvalr, skipti á hval, 536. — hvalr

rekinn, 306, 398. — hvalreki-

rekar, 414, 416, 476, 478, 507,

580. —
rekahvalir, 532. —

hlasshvalr, 414—416. — tví-

tugr hvalr, 536.

Hvalseyjar á Mýrum, 595, 596.

Hvammr í Vatnsdal, 304, 305, 397,

615, 617.

— 1 Hvammsveit, 88, 189, 192,

261, 349, 503, 506, 508; sbr.

Hvamm-Sturla, Hvammsveit.
— í Norðrárdal, 420 — 421. —

Hvamms máldagi, 422.

Hvamm- Sturla, 188, 271, 504, sjá

Sturla þórðarson.

Hvamrasveit í Breiðafirði, 349, 508.

Hvanná (í Helgafells sveit), 577. —
Hvanna botnar, 577. = Hvann-

árbotnar. — Hvannárbotnar, 577.

Hvanneyri í Andakíl, 220, 589—592.

Hvanneyrar bók, 219, 220, 551,

559, 566. — Hvanneyrar kirkju

máldagi, 591, 593. — Hvann-

eyrar land, 591. —
Hvassafell í Eyjafirði, 321.

Hvassa(h)rauns land, 507.

hverar, 353.

Hvinverskr (hinn hvinverski), 502.

Hvítá í Borgarfirði, 100, 169, 174,

593, 616. — Hvítárbrú, 538,

606. — Hvítárvellir í Borgar-

firði, 464.

hvítadagar, 236, 270, 341, 374, 436,

438, 440, 443, 447, 449, 452,

454, 456, 459, 461.-hvítadaga

vika, 435, 438, 440, 442, 446,

452, 463. — drottinsdagrí hvíta-

dögum, 374.

Hvítasunna, 341, 412, 428, 593. —
Hvítdrottinsdagr, 201, 203, 401.

—
Hvítsunnudagr, 391 .

— Hvíta-

sunnu nótt, 376, (391).
—

Hvítasunnu saungr, 430. —
Hvítasunnu vika, 448, 455, 728,

sbr. Pentecoste.

Hvítfeldr (Arild), sagnaritari, 16, 19,

25, 207, 225, 226. — Hvítfel-

diana, 225.

—
Pétr, höfuðsmaðr, 555.

hvitlar á Hólum, 726.

hvítr matr, 236.

Hvítskeggshvammr, 493.

Hvoll (Huall) í Mýrdal, 252.

—
í Saurbæ í Dölum, 494.

—
í Sogni í Noregi, 667.

Hy insula, 717.

hyllíng, 668.

HægindiíReykholtsdai, 350, 471, 476.

Hængr, faðir Hrafiis, landnámsmaðr,

351, 500, sjá KetiU hængr.

hæretici, 601.

Höfðahólar, 609.

Höfðahverfi, 508.

Höfðaströnd, 321, 397.

Höfða-þórðr, 64; sjá þórðr (Bjarnar-

son).
— Höfða ætt í Skagafirði,

502.

höfði næstr Grímskarði, 578.

Höfði í Eyjahrepp, 421.

—
í Höfðahverfi, 508, 509, 514—
516.

— (= íngólfshöfði), 248.

— (z= Staðarhöfði), 265.

höfðíngjar, höfðíngi, 534, 591, 602,
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603, 605, 606, 608, 614, 617,

631, 661, 662, 666. — höfðíngja

vald, 628. —
höfðíngja ætt

(ættir), 626, 628. — fríveldis-

höfðíngjar, 663. — veraldlegir

höfðíngjar, 726.

Höfn í Melasveit, 272, 419.

Höfn (Hafnar Qara til Oddgeirshóla),

410.

höfuðból, 664.

höfuðdagr, 591.

höfuðskepnur, 378.

höfuðsmaðr, 623, 624, 637.

höfuðsynd, -syndir, 240, 436, 447,

449, 453, 456, 460, 462, 463.

Högni prestr hinn auðgi þormóðar-
son (Bæjar-Högni), 274, 278,

350, 471, 476, 480-

—
prestr, 370, 371.

—
í Hagavík, 269.

höldmaðr, 65.

höldr, 634. — hölds réttindi, 634.

— hölds réttr, 65, 68, 634.

Hömlubarða reki, 273.

Hömluholt í Eyjahrepp, 422.

Hörðaland í Noregi, 663.

Hörgárdalr, 355. 486.

Hörgsá, 203.

Hörgsdals melr, 199.

Hörgsdæla fjara, 203, 204.

Hörgshylr (í Grímsá?), 280, 470, 475.

Hörgslendínga Qara, 204.

Höskuldr Dala-Kolls son, 173.

—
halti, skuldunautr að þíngeyrum,
400.

Höskuldstaðir á Skagaströnd, 305.

höy (= hey), 558.

Iðnaðarmenn í Björgvin, 644.

Iðra (innra) Fell á Ströndum, 476.

Ihre, prófessor, í Svíþjóð, 500.

lllugastaðir í Gufudalssveit, 521 , 522.

— á Vatnsnesi, 580.

lllhngi, faðir Gegnis, 538.

IUugi (Guðmundarson), faðir Guð-

mundar, 142.

—
Gunnarsson, bóndi í Húnavatns

þíngi, 617.

~ hinn svarti (Hallkelsson), 64,

189.

— þ . . . . son, faðir Snorra,

496, 497.

—
(þorvaldsson), faðir Gils skálds,

64.

— faðir þorbergs pr. í Bitru, 132.

Ilus, sonr Eroas, 505.

Imbrudagr, 269. — Imbrudagr á

jólaföstu ok of haust, 269. —
Imbrudagar, 248, 255, 342, 371,

375, 402, 404, 416, 593, 594,
— Imbrudagar um (á) haust,

241, 255. —
Imbrudagar of

haust ok of vetr, 270. — Im-

brudagar fyrir jól, 255.

Imperator (summus), 599.

incendia, 300.

Index rerum et verborum (í lögbók),

690; sjá lögbók.

Indriðastaðir sjá Eindriðastaðir.

Indriði, sjá Eindriði.

indverskar tölur, indverskir tölustafir,

118, 183, 435, 436, 570. —
indversktlag (á tölustöfum), 558.

íngi Haraldsson, Noregskonúngr, 205,

224, 261.

—
Magnússon, leigunautr þíng-

eyra staðar, 399.

—
leigunautr þíngeyra staðar, 399.

íngibjörg Eiríksdóttir, 354.

íngibjörg Snorradóttir, 279, 468,

469, 473, 477, 479, 484.

íngimundrEinarsson, prestr, 186, 191.

—
Grírasson, 337.

íngjaldr Starkaöarfóstri, sonr Fróða

frækna, 505.

— faðir Ketils prests, 516.

íngjaldshóH 281.
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íngólfr (Arnarson), landnámsmaðr,

187, 495.

íngólfshöfði, 248, sbr. Höfði.

íngunn Sturludóttir, 534.

íngunnarstaðir í Kjós, 265, 266.

íngvildr Aronsdóttir, sjá Ýngvildr.
— Eindriðadóttir, 627.

Innocentius II. páfi, 175, 176, 178.

Innocentius III. páfi, 210, 211, 297,

298, 302, 342—345, 348, 372,

581.

— IV. páfi, 445, 450, 528, 548,

550, 552, 556, 559, 561, 563-

565, 569—574, 581, 585, 586,

652, 720—723.

Innra Fell sjá Iðra Fell.

Innrihólmr, sjá Hólmr hinn innri.

innsigli: gullið innsigli, 1.

innstæði (innstæða, innstæður), 84,

85, 96, 98, 107, 116, 127, 128,

139, 140, 154, 155, 315, 420.

— innstæðufé, 417.

írland, 239.

ískyldir Odda kirkju, 352, 353.

ísland, 16, 17, 24, 43, 53, 54, 65,

67-70, 72-74, 87, 100, 120,

129, 155, 156, 162—164, 167,

170, 171, 175, 185, 188—190,

193, 194, 198, 205, 218-221,

223, 225, 230, 234, 237, 239,

240, 244 246, 250, 253, 258,

259, 273, 274, 283—285, 289 -

291, 296, 298, 299, 302, 305—

307, 319, 330, 340, 344, 353,

355, 356, 359, 361, 366, 373, 376,

379, 387, 388, 407, 412, 421,

424—427, 432, 448, 453, 466,

468, 481-483, 485, 487, 491,

494, 495, 498—503, 509, 510,

513, 515, 516, 518—520, 523—

525, 528, 532, 534, 535, 537—

539, 543—546, 554—556, 562,

569, 570, 574, 588, 590, 591,

598, 599, 602—612, 614—616,

620, 623, 625, 626, 628, 631-

633, 635—639, 641, 643,645—

648, 652, 656, 659, 661-671,

674, 676, 678, 680—682, 684—
686, 688—690, 692-696, 698—

701, 703, 705, 708—711, 713-

715, 719—721. —
íslandsfar,

291. —
íslandsfarar, 297. —

íslandsferð, 605. — íslands

innbyggjarar, 624. — íslands

saga (Crymogæa, Specimen hi-

storicum), 16, 17, 669.

Islandia, 15, 228, 293, 298, 482,

718. — Islandie episcopatus,

177. — Islandie insula, 721. —
Islandiæ navis, 719.

Island. = Islandus, íslenzkr, 437.

- Islandon, Islandan, Islondan,

Islondon, Islant, Island, Islan-

dorum gens, 3, 4, 15, 20, 24,

30, 36, 44, 47, 58, 61. — Is-

landenses episcopatus, 583. —
Islandensium episcopatus, 210,

346, 726. — Islandicorum re-

gnum, 63. - - Islandicum calen-

darium, 183. — Islandicum

necrologium, 666. — Islando-

num ecclesiae, 215. — Islas-

denses (= Islandenses) episco-

patus, 583.

ísleifarstaðir (ísleifarhús, ísleifstaðir),

595, 596.

ísleifr Einarsson, sýslum. í Skapta-

fells sýslu, 195, 247, 248.

— Gizurarson, biskup í Skálholti,

9, 17, 53, 67, 68, 70, 72, 173,

188, 190.

—
Sigurðarson á Grund, 76.

— faðir Einars á Reykjum, 535.

íslendíngar, 52—54, 64—70, 74,

76, 130, 140, 156, 164, 171,

175, 186, 205, 235, 341, 425,

427, 441, 457, 482, 495, 502,

539, 543, 545, 546, 553, 572,
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590, 602—646, 648, 661, 663,

668, 669, 672, 674, 685, 689,

690, 693, 698, 700, 704, 705,

711, 713, 714, sbr. Hisland. —
íslendíngr, 510, 667. — íslend-

íngabók, 181, 193, 498, 500—

502, 633, - -
íslendínga sögur,

184, 468, 474.

íslenzk alin forn, 726. — íslenzk

alin hin fornasta, 307, 308. —
islenzk alin hin síðari, 308. —
íslenzk ártíðaskrá, 393, 489,

666. — íslenzk bréf, 195, 304.

— islándska edda, 500. — ís-

lenzk frumbréf, 535. — íslenzk

handrit, 180, 220, 285, 290,

444, 550, 554, 559, 566, 651,

699, 700. — íslenzk kaupför,

481, 482. — íslenzk lagahandrit,

648. — íslenzk lagasöfn, 647,

658, 674, 682. — íslenzk Ijóð,

239. — íslenzk lög (vor lög,

699), 76, 620, 622, 625, 634,

635, 637, 639, 640, 642, 644,

646, 647, 654, 670, 672, 675,

676, 679, 682, 684, 687, 688,

690, 694, 697, 702, 704, 706,

709, 711, 712, 714, 716. —
íslenzk lögfræði, 623. — íslenzk

mál, 425, 426. — íslenzk nöfn,

171. — íslenzk rit, 240, 481.

— íslenzk stafagjörð, 433. —
íslenzk uU, 718. — íslenzk út-

leggíng, 290. — íslenzk ætt,

523.

íslenzka (á íslenzku), 234, 285, 323,

421, 428, 551, 646, 696, 713.

—
(at) íslenzka, 520. — íslenzk-

að, 431. — íslenzkuð (bréf),

220. — íslenzkuð præfatio, 430.

íslenzkar álnir, 306. — íslenzkar

ártíðaskrár, 182. — íslenzkar

biskupasögur, 572. — íslenzkar

bréfa-afskriptir, 491, 572, 573,

! 576. — íslenzkt afskriptasafn,

j

579. — íslenzkar bækr, 240.

I

— íslenzkar lögbækr, 705. — ís-

' lenzkar réttarbætr, 563, 652,

653, 656, 673, 701, 705, sbr.

réttarbætr. — íslenzkar ritgjörð-

ir, 118, 181. — íslenzkar

skinnbækr, 450, 672. — ís-

lenzkar sögur, 16, 579. — ís-

lenzkar þýðíngar, 181.

íslenzkir annálar, 627, sbr. annálar.

— íslenzkir biskupar, 344, 509,

586. — íslenzkir bændr, 606. —
íslenzkir grallarar, 429—431. —
íslenzkir höfðíngjar, 427, 608,

611. — íslenzkir kaupmenn (ís-

lenzkr kaupmaðr), 94, 125, 481.

— íslenzkir lesendr, 711. — ís-

lenzkir lögmenn (og sýslumenn),

631, 632, 635, 637, 638, 640,

641, 643, 645, 670, 671, 675,

676, 678, 681, 684, 686, 688,

690, 693, 696, 699, 701, 703,

706, 709, 714, 716. — íslenzk-

ir menn (íslenzkr maðr), 82,

94, 105, 114, 126, 138, 147,

185, 298, 523, 526, 620, 622,

635, 637, 638, 640, 642—645,

664, 670—672, 675, 676, 679,

681, 682, 684, 686, 688, 690,

694, 697, 699, 701, 702, 704,

706, 709, 714, 716. - íslenzkir

prestar kynbornir, 180—194. —
íslenzkir suðrgaungumenn, 170.

íslenzkir, — íslendíngar, 624, 711.

íslenzkr farmaðr, 481.

íslenzkt lagasafn, 669, 670, 713. —
íslenzkt skip, 718, 719. — ís-

lenzkt tímatal, 182.

Isleph episcopus, 9. = ísleifr Giz-

urarson.

I ísraels synir, 712.

Italia, 205, 239, 529.

ítök kirkju, 279, 280, 418, 471, 475,



BEGISTR. 783

521, 522, 592. — ítök klaustra,

489. — ítök í Viðey, 485.

496—498. — ítakalaiis (Viðey),

507. — ítök staðar á Helga-

felli og nokkurra jarða, 574—
578, sbr. kirkja, klaustr.

ívar Arnljótarson^, sendimaðr Há-

konar konúngs, 615.

—
Englason, féhirðir Hákonar kon-

úngs, 610, 611, 615.

— skrauthanzki Kálfsson, biskup í

Niðarósi, 205.

— faðir Gyrðs biskups, 108, 457.

— faðir Jóns, 498.

~ faðir Narfa ábóta á Helgafelli,

681.

Jac. (ad instar r. Jac. p.), 585.

Jacob, domus J., 301.

Jacobi crastino (daginn eptir Jakobs-

messu), 219. — Jacobi postula

kirkja í perney, 413. — Jacobi

postula (hins eldra) kirkja at

Hólmi (innra), 416.

Jacobus Portuensis episcopus, 585.

Jacobus postuli hinn eldri, 416.

Jafnaskarð í Borgarfirði, 180.

Jakob Grimm, 171.

Jakob postuli, 428.

Jakobus, sjá Philippusmessa.

Japeth (Japhet), sonr Nóa, 504.

Japhan (Javan), sonr Japeths, 504.

jarðabækur, 197, 198, 202, 593, 595,
—

jarðabók Áma Magnússonar,

174, 591, 595.

jarðar byggíng, 659.

jarðkrossar, 272.

Jareth (Jared), sonr Maialie (Mala-

ieels), 504.

jarl, 65, 393, 427, 487, sbr. ökúli

jarl.
—

jarl (Skúla) hertoga,

605, — jarl yfir íslandi, 620,

622, 624, 635, 637, 639, 640,

642, 644, 646, 664—666, 670,

672, 675, 676, 679, 682, 684,

687, 688, 691, 694, 697, 699,

702, 704, 706, 709, 714, 716,

sbr. Gizur jarl, Auðunn Hug-

leikssen, Kolbeinn Bjarnason.
—

jarlsdæmi á íslandi, 665, 666.

—
jarlsnafn, 612, 665. — jarl-

ar, 542, 684. -
jarlaskáld, 397.

járn: blástr járn, 165. — fellu járn,

165. — teint járn, 167, 309,

318.

járnburðr, 545, 562, 598; — að bera

járn, 540.

Járnamóða (Yarmouth) á Englandi,

481, 482; sbr. Jernemuta.

járnketill, sjá ketill.

Járnsíða, 86—88, 99, 141, 207, 414,

415, 614, 618, 621, 629, 651,

659, 663, 683, 689, 711, sbr.

Hákonarbók.

jai"teinir (jartegnir, jarteiknir) 323,

325, 653, 654, 657, 710, 711.

—
jarteinabók porláks biskups,

252, 302, 303.

Játgeir skáld (Torfason), 526, 527,

529.

Játvarðr hinn helgi, Englakonúngr,

483, 509. — Játvarðar saga

hins helga, 367.

Jernemuta (Yarmoutli), 482, sbr.

Járnamóða.

Jesús Christr, 549, 555, 558, 560.

Jóan baptista (kirkja á Álptamýri), 371 .

—
(Jón), faðir Orms Svínfellíngs,

261, 262. = Jón Sigmundar-
son þorgilssonar.

^) Hákonarsaga og Flateyjarannáll hafa hvorutveggju „Arnljótarson".

'„Arnljótsson" í „ísl. annálum" og í sögu P. A. Munchs er rángt.
ívar mun því vera kendr við móður sína.
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Jóan (Jón), faðir Orms Breiðbælíngs

(?), 395. = Jón Loptsson.
—

(Jón) þorvarðsson, prestr, 186,

192.

—
prestr á íngunnarstöðum, 266.

—
(Jón), faðir þorvarðs prests, 185.

Jóansmessa um þíng, 303. = Jóns-

messa.

Jógrímr, faðir þorláks, 498.

Jóhann hinn landlausi, Englakon-

úngr, 482.

— faðir Vigfús heyrara, 535.

Jóhannes baptista, 489. — Joh.

baptistæ natalitia, nativitas, 52,

56, 211, 347, 584. — Joh.

messa baptistæ, 240. — Joh.

baptistæ festivitas, 59.

—
evangelista, 416, 441. — Joh.

evangelistæ festum, 211, 347,

584. — Jóhannis guðspjall, 129,

441. — Jóhannis kirkja evang.

á Hólmi (innra), 416.

— X. páfi, 45—47.
— XV. páfi, 51.

— XVI. páfi, 51.

— XIX. (XX.), páfi, 46.

—
archiepiscopus Trwdensis, 208,

346, 583, sbr. Jón Birgisson.
— cancellarius Rom. eccl. (872), 39.

— cancellarius Rom. eccl. (996), 51.

— scriniarius Rom. eccl. (891), 40.

—
presb. card. tit. S. Laurentii in

Lucina, 585.

— Prenestinus episcopus, 295.

—
presb. cardin. tit. Pamachii, 213.

— tit. S. Clementis cardinalis, 295.

— tit. S, Stephani presb. card., 295.

— tit. S. Priscæ presb. card., 295.

— S. Mariæ in Cosmedin diac.

card., 348.

— diac. card. Sergii & Bacchi, 21 3.

— af Havilla, 240.

Johannis (apostoli) ante portam La-

tinam, 435, 446, 449, 452, 454,

455, 458, 461, 463.

Jól, 236, 242, 412, 428, 438, 443,

447, 449, 452, 454, 456, 458,

461, 527.

Jóla dagr, 241, 436, 438, 440, 443,

447—449, 452, 454, 456, 458,

459, 656. —
jóla dagr hinn

fyrsti (primum), 201, 203, 375,

428, 435, sbr. Nativitas. —
setti dagr jóla, 435, 437, 439,

442, 446, 448, 451, 454, 455,

458, 461, 463. — átta (áttunda)

dag jóla, 203, 241, 435, 437,

439, 442, 446, 448, 451, 454,

455, 458, 461, 463. —
þrett-

ánda (dag), 203, 241, 375, 429,

435, 437—440, 442, 443, 446—

449, 451, 452, 454—456, 458,

459, 461—463. — næsta dag

jólum fur, 375.

Jólafasta, 217, 236, 240—242, 248,

252, 255, 256, 269, 270, 275,

276, 279, 303, 322, 360, 375,

404, 413, 416, 419, 420, 436,

438, 440, 443, 447, 449, 452,

454, 456, 459, 461, 585-586,

626, 662.

Jólanótt, 265, 375, 376, 391. —
sjötta nátt jóla, 352.

jólasaungr, 429.

jóla tíðir, 594.

Jón Andresson, 708.

— Arason, biskup á Hólum, 119,

132, 490, 645, 683, 700.

— Árnason, biskup í Skálholti, 1 1 9.

— Árnason, sýsluraaðr, 545, 708.

—
(Árnason, Sverrisfóstri) ,

Græn-

lendínga biskup, 341, 513.

— Árnason, skólavörðr, 167.

—
Birgisson, erkibiskup í Niðar-

ósi, 189, 204—206, 223, sbr.

Johannes Trwdensis.
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Jón (Brynjólfsson) , faðir Björns á

Staðarfelli, 100.

—
Eggertsson frá Ökrum, 655.

—
Egilsson, pr. í Hrepphólum, 179,

246, 253, 353.

—
(Egilsson), faðir Stepháns bisk-

ups, 595.

-— Einarsson, lögmaðr, 685, 711.

— Eindriðason, biskup í Skálholti,

169, 197, 200, 202.

— Eiríksson, conferenzráð, 72, 183,

545, 708.

— Erlendsson, prestr í Villínga-

holti, 280, 319, 675.

—
Espólín (Jónsson), 157, 655,

664, 666.

—
(Finnbogason) officialis, 700.

—
(Gíslason), faðir Gísla biskups,

202, 247, 265, 267—269, 353,

410, 411, 421, 472, 491.

—
(Gizurarson) á Núpi í Dýrafirði,

253, 621, 634.

— Guðmundsson, sýslumaður í

Skaptafells s., 200, 247.

— guUmvðr (chrysostomus), 183.

—
(Halldórsson) biskup í Skálholti,

219, 237, 239, 240, 387, 457(?),

493, 576.

— Halldórsson, prófastur í Hítar-

dal, 72, 168, 169, 173, 274,

275, 336, 354, 473, 490, 491,

493, 535, 593, 595.

— Húnrauðarson, 370, 579.

— ívarsson, vottr í Görðum, 498.

— Jónsson, 158, 708 (sami?).

— Jónsson lögmaðr, 647, 668, 711.

— Jónsson, prestr í Garpsdal, 682,

— (Jónsson?) faðir Guðleifar á

Krossi, 157, 158.

—
(Jónsson) faðir Arngríms lærða, 16.

—
(Jónsson próf.) faðir Steingríms

biskups, 157.

~
leigunautr píngeyra staðar, 399.

— Loðmundarson, 202, 403, 627.

Jón Loptsson 1 Odda, 188—190,

202, 220, 224, 225, 245, 261—
263, 283, 289, 290, 298, 299,

302, 303, 306, 308, 330-340,

349, 351, 354, 356, 369, 372,

393—395, 426, 484, 487, 488,

495, 496, 503, 511, 519, 602,

626, 627, 725.

Loptsson, prestur í Dölum, 119.

Magnússon á Svalbarði, faðir

Jóns lögmanns, 76, 119, 647,

668.

Magnússon (? I. M. S., óvíst hver),

692.

Magnússon (bróðir Árna), 88,

639, 689.

Magnússon Arasonar, sýslumaður,

131, 133, 710.

Markússon, skrifari, 253.

Marteinsson, skrifari, 225, 226,

292.

Ólafsson frá Grunnavík, 140,

644, 645.

Ólafsson í Klofa, 100, 354.

Ólafsson á Sléttu í JökulQörðum,

679.

Ólafsson í Vík á Seltjarnarnesi,

673.

(Orrasson), afi Árna, 689.

(Pálsson ?) faðir Vigfúsar á Kala-

stöðum, 183, 490.

Pétrsson, assessor í Reykjavík,621.

(rauðr) erkibiskup í Niðarósi,

108, 119, 445, 548, 550, 644,

664, 689.

Rúgmann (Jónsson), 498, 499.

Runólfsson, 196.

Sigmundarson (Ormssonar) hinn

síðari, 187, 321, 352, 358, 360,

362, 364, 393, 427, 487, 518,

519, 533, 534, 538, 590, 605,

613, 662, 719.

Sigmundarson þorgilssonar (hinn

fyrri), 261, 262, 533.

Dipl. Isl. I. B.
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Jón (Sigurðarson) biskup í Skálholti,

156, 157, 168, 169, 437.

— Símonarson, lögmaðr á Ögðum,

554, 555.

— skírari (Baptista), 484.

—
Snjóifsson af Seltjarnarnesi, 673.

— murti Snorrason, 603, 604.

— Sturluson, Sighvatssonar, 608,

609.

—
sterki, Úlfs son stallara, 224.

— Sörkvisson, jarl, 190.

— Torfason, pr.áBreiðabólstað, 157.

—
Vigfússon, biskup á Hólum, 157.

— Vigfússon ríki á Galtalæk, 710.

— Vilhjálmsson, biskup á Hóium,

141, 142.

—
þorkelssou skólameistari í Reykja-

vík, 729.

—
þorkelsson (Thorchilius), skóla-

meistari í Skálholti, 644, 645.

—
þorkelsson Vídalín, biskup í

Skálholti, 678, 691.

—
(þorláksson) faðir Páls Vídalíns,

132, 133.

—
þorleifsson, pr. í Gufudal, 519.

— Ögmundarson, biskup á Hólum,

175, 185, 192—195, 367, 412,

483, 509. — Jóns saga Hóla

biskups, hins helga, 367.

— faðir Andrésar, 158, 708 (sami

maðr á báðum stöðum?).
— faðir Ásgeirs skrifara, 73.

— faðir Ásmundar, 441.

— faðir Brands, 580.

—
(stál), faðir Brynjólfs á Hvoli í

Sogni, 667.

— faðir sira Einars, á Seltjarnar-

nesi, 673.

— faðir Hálfdanar á Reykjum í

Ölfusi, 535.

— faðir Halldórs, 576.

— faðir Halls á Möðruvöllum, 729.

— faðir Jóns, 708.

— faðir Jóns pr. í Garpsdal, 682,

Jón faðir Karls ábóta á þíngeyrum,

298, 304, 305.

— faðir Sigurðar, 496. = Jón

Loptsson.
— faðir þorsteins, 397, 399.

— faðir þorsteins í Hvammi, 615.

Jónsbók, 67, 86, 87, 100, 108, 118,

129, 140—142, 155—157, 163,

165, 307, 414, 416, 437, 439,

445, 446, 451, 457, 460, 551,

560, 563, 572, 621, 622, 624,

629, 634, 637, 638, 641, 642,

645-647, 651, 652, 654—656,

658—660, 665, 668, 669, 672,

673, 675, 677, 679, 680, 635,

691--693, 695-697, 700—704,

707, 710—713, 715, 716. —
Dönsk útleggíng Jónsbókar,

564, 566.

Jónskirkja í Björgvin, 484.

Jóns klaustur skírara í Björgvin, 484.

Jónsmessa um þíng, 265, 303, 415.

Jónsvökudagr, 685, 711.

Jóra Klængs dóttir biskups, 192, 486,

487.

Jórsalir, 233, 495. — Jórsala-Bjarni,

495. — Jórsala-Björn, 495, 496.

— Jórsalafari, 189, 224; sbr.

Sigurðr konúngr.
— Jórsalaferð

(-ferðir), 190, 495. — Jórsala-

ferð hin mikla, 495. — Jórsala-

heirar, 611, — Jórsala-Iand, 373,

530. — Jórsalavegir, 170.

Jórunn hin auðga á Gufunesi, 497.

— mannvitsbrekka Ketilsdóttir, 194,

532.

Judas, traditor Domini, 27, 38.

Jupiter son Saturnus, 505.

Juramentum, 226; sjá Eiðar.

Jurisditio ecclesiastica, 296. — spi-

ritualis, 296.

Jus apostolicum, 40. — .canonicum,

294. — jura canonica, 547. —
patronatus, 292, 547.
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Jöklamanna goðorð, 191.

Jökulíirðir við Hornstrandir, 679.

Jökulsá í Axarfirði, 609.

— á Breiðamerkrsandi (— íireiðá),

245.

— í Skaptafells þíngi (^^Skeiðará),

244, 248.

-— á Sólheimasandi, 662.

Jökulsfell í Litlahéraði, 248.

Jörundr (af Hítarnesi?), 276.

—
goði, son Hrafns hins heimska,

505.

—
(porsteinsson), biskup á Hólum,

518—520, 590.

Jötunsfell, 577.

Kain, sonr Adams, 238.

Kalastaðir við Hvalfjörð, 591.

Kaldaðarnes (í Flóa), 319, 320.

kaldakol, 677, 680.

Kaldrana land á Skaga, 398.

Kalekr, 243; sjá kirkja.

Kálfafell á Síðu, 520.

Kálfalækr (calba Igcr),
596.

Kálfanes í Steingrímsfirði, 264, 277,

281.

Kálfr Brandsson á Hafsteinstöðum,

617.

- faðir Ögmundar ábóta, 280-282.
- hinn rángi, faðir ívars biskups,

205.

- - skuldunautr þíngeyra staðar, 400.

kálfskinnskver, 535.

Kalincsíngar, 320.

Kalmanstúnga í Borgarfirði, 189, 501,

506, 593.

Kalmansvík, sjá Galmansvík.

Kambr á Ströndum, 476.

Kambsnes í Dölum, 173.

kansellí, 581.

kantarakápa, 597.

kanúnkar (kanúkar, kanokar), 233,

292, 393, 485, 489, 497, 512,

523. — kanoka líf, 282. —
kanoka setr, 280.

kapella (kapellur), 232, 510.

kapellán (biskups), 523.

kapituli (capitulum) í Niðarósi, 494,

546.

—
(við Maríu kirkju í Osló), 292.

Kár, 370, 371 (— Kár múnkr

Geirmundarson?)
—

Geirmundarson, múnkr, 370,

464, 578, 579.

~ faðir Heinreks biskups á Hólum,

543, 588.

karadius, fugl, 239.

Kárastaðir á Vatnsnesi, 580.

kardínáli páfalegs sætis
,

560. —
kardínáli, kardínáll, 530, 544,

559, 562. —
kardínalbiskup,

540, 541
;
sbr. Vilhjálmr kardínáli.

Kári, í Skaptafells þíngi, 333.

— faðir Styrmis priors, 486, 495,

496, 501, 512.

— faðir Teits prests, 185.

Karl hinn auðgi, 579.

— Jónsson, ábóti á þíngeyrum,

298, 304-306, 503.

—
(Kolr) faðir Sörkvis Svíakonúngs,

189.

Karlamagnús keisari (faðir Hlöðvis

keisara), 1, 170.

—
Magnússon, 665.

Karlsró (Karlsruhe), 170.

Karnsá {= Kornsá), 99.

Karolus genitor Hludov. imperatoris,

11 (= Karlamagnús keisari).

—
magnus, 4, 215 (

— Karlamagn-

ús keisari).

—
rex, 19, 22 (= Karlamagnús

keisari).

—
rex, sonr Hlöðvis keisara, 32.

Kárstaðir í Álptafirði, 465.

Karvlvs, 5. = Karlamagnús keisari.

Katanes við Hval^örð, 265.

kathólsk lönd, 513. — kathólskr
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siðr, 207. — katólskar messu-

bækr, 428, 431. - katólskir

tímar, 412.

katlamáls skjóla, 165.

Katlar (enir syðri), í Helgafellssveit,

577.

Katrín Torfadóttir, 634.

kattbelgr, sjá skinn.

kaup: kaupa við útlenda, 707.

Kaupabálkr í Grágás, 162, 308, 309,

311, 312. — í Jónsbók, 163,

165, 307, 457, 659, 696.

kaupa far, 319.

kaupángr, 65, 69.

Kaupenhafn (=r:Kaupmannahöfn),198.

kaupferðir til íslands, 481.

kaupför, 481.

kauplag á varníngi, 318. — kaup-

lagsskrár, 318. —
kauplög

(= taxti), 162.

Kaupmannahöfn, 47, 54, 64, 73, 76,

207, 214, 292, 296, 432, 437,

546, 549, 559, 569, 572, 623,

652, 656, 685, 708, 725, 728.

—
Kaupmannahafnar háskóli,

548, 623.

kaupmenn frá Björgvin, 488. —
—

kaupmanna skuldir, 572.

kaupsetníng (-íngar), 162, 458.

kaupstefnur, 314. —
kaupstefnu

form, 638.

Keiloc, 171 (= Kjallakr).

keisari, 1, 214, 586. — keisaralegr

skrúði, 586. — keisaralegt vald,

214.

Kelda við Mjófafjarðar (Nesvogs)

botn, 578.

Keldna engi (Hvanneyrar kirkju), 592.

Keldna Valgerðr, 403; sbr. Keldur;

sjá Valg. Jónsd.

Keldudalr í Mýrdal, 251.

— við Dýra^örð, 173, 174.

Keldudalsholt í Mýrdal, 251, 252

(=^ Keldudalr). .

Keldugnúpr á Síðu, 188, 195, 200,

201, 394.

Kelduhverfi, 68, 76.

Keldur á EángárvöUum, 353, 384,

538, 613, 627, 664. - Keldna-

Valgerðr, 403, 627.

kennimenn, 221, 243, 283, 286, 288,

289, 496 : sjá Prestar. — kenni-

manna athæfi, 286. — kenni-

manna fundr, 290 ; sbr. presta-

stefna. — kennimanna hjóna-

bönd, 517.

kerald (keruUd), 653, 654, 657.

kerti brennandi, 437, 439, 441, 444,

448, 450, 453, 457, 459, 460,

462.

Ketil, 172 (= Ketill, mannsnafn).

ketill: eirkatlar, 167. — hundraðs

ketill, 402. —
járnketill, 165.

—
skírnarkatlar, 219.

KetiU hinn fíflski, landnámsmaðr, 194,

532.

— flatnefr hersir, Bjarnar son bunu,

194, 385, 532.

— Guðmundarson prestr, 186, 192.

— Hermundarson, ábóti á Helga-

feUi, 282, 350, 471, 474, 476,

524.

— hængr (þorkelsson), landnáms-

maður, 351, 500.

—
íngjaldsson, prestr, 516.

— (Jörundarson) faðir Páls prests,

88.

— Páls son, biskups, 488, 524.

—
prestr, 516= Ketill íngjaldsson.

—
þorláksson, hirðstjóri, á Kolbein-

stöðum, 506.

—
þorláksson, prestr og lögsögu-

maðr, 274, 354, 487, 495, 496,

591.

—
þorsteinsson, biskup á Hólum,

70, 73, 74, 80, 81, 86, 99, 100,

108, 118, 129, 130, 141, 149,
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175, 184, 186, 191—193, 202,

374, 381, 390, 435, 466.

Ketill, faðir Vermundar, 220.

Ketilsker (Miklaholts kirkju), 273.

Ketilstaðir á Völlum, 187, 441.

Keyser, Rud., próf., 362, 523, 669.

Kiel á Holsetalandi, 17.

kirkja, heilög kirkja, 549, 568, 571,

573, 574, 590. — guðshús,231.
—

persónulaus (prestlaus), 558, 561.

—
kirkju-eignir, 666. — kirkjufé,

265, 304, 350, 351, 421, 467,

471, 476. — frelsi heilagrar

kirkju, 552. —
kirkjufriðr, 220,

232, 233, 291. —
kirkjuhald,

489. —
kirkju hluti í búi,

594. —
kirkjulög, 442, 445,

448, 457, 460, 572, 590, 638,

646. — lög heilagrar kirkju, 573.

—
leyfi heilagrar kirkju, 573. —

kirkju raál, 425. —
kirkjuráð

(capitulum) í Niðarósi, 494. —
kirkjuráðsmenn, 561. —

kirkju-

regla (ordinantia), 388, sbr. or-

dinantia. —
kirkju ordinantia

Kristjáns konúngs III., 713. —

kirkjuréttr, 434, 445, 453. —
kirkjusaga, 681. — kirkjusaungr,

424, 428. — kirkju siðir, 373,

453. —
kirkju stjórn, 542. —

kirkjuskyldir (tíundir), 558, 571,

573. — kirkjuþíng almennt, 372,

378, 379, 383, 387, 598, 646.

kirkjunnar dómari, 552, 553. —
kirkjunnar góz, 552. —

kirkj-

unnar lög, 540. —
kirkjunnar

málefni, 569.

kirkna eign (eignir), 545, 551—554,

558, 561, 631, 638. — kirkna

fe, 662. — kirkna odoll (óðul),

558, 561. — kirkna ráð, 545.—
kirkna tekjur, 554—574. —

þyrmslur kirkna, 220, 230—233.

kirkja, hverskonar: alkirkjur, 254. —

bænda kirkja, 252. —
bænhús,

bænahús, 254, 272, 275, 276,

411, 419, 421. -
fylkis-

kirkja, 230, 232. —
graptar-

kirkja, 128, 140, 307, 309. —
hálfkirkja (kirkjur), 249, 254,

267, 268, 276, 341, 407. —
hálflandi, 341. —

kapella, 276.

—
klaustrkirkja, 341. — móður-

kirkja, 425. —
útkirkja, 269,

464.

kirkja, byggíng: kirkju bær (bær sem

kirkja er á), 81, 82, 93, 94,

105, 113, 114, 124, 125, 137,

147, 152, 161. -
kirkjugarðr

vígðr, 232. — brúna-ás í kirkju,

352. —
glergluggr (-gluggar),

402, 407, 408, 416, 417, 597.

—
raptar til forkirkju gjörðar,

273. — ræfr kirkju, 352. —
kirkjuveggr (á píngvelli), 307,

309, 310. —
kirkjugarðsveggr,

710.

kirkja, búnaðr kirkju og áhöld : kirkju-

búnaðr, 355. — búníngr kirkju,

218, 251, 257, 267, 277, 411.

—
kirkjuskrúð, 282, 350, 355,

419, 471, 476. - skrúð kirkju,

394. — ábreizl, 402. — alltari,

243, 350, 351, 473, 476, 489.

— alltari fyrir norðan í kirkju

(í Viðey), 489. — altari fyrir

sunnan í kirkju (1 Viðey), 489.

—
háaltari, 471. — alltara-

blæjur, 404. — alltarisdúkr, 244.

—
alltarisklæði, 255, 276, 278. -

alltaraklæði, 255, 266-270, 275,

405, 407—411, 413, 416, 417,

420, 465, 592, 596, 597. —
alltaraklæði innar og utar, 402.

— alltarissteinn vígðr, 243. —
alltarasteinn, 266. — alltara-

steinn búinn, 278. — brún

(alltarisbrún), 402. — líkneski
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yfir alltari, 350, 471, 476. -
skrín á alltari með helgum dóra-

um, 351, 471, 473, 476. -

bakstrjárn, 266, 402, 597. —
bjarnfell, 402, 597. —

bjórar

(tjöld), 402. -
bjöllur, 266,

268, 597. — bókakista, 402. —
blæia, 266. — bríkar búníngar,

268, — bríkar klæði, 266. -

buðkar, 402. —
dúkar, 268. —

dýna, 416. — eldberi, 269,275,

402, 407, 409, 410, 420, 465.

—
eldsvirki, 255. — fontr, 417,

597. — umbúnaðr um font,

420. — fontr og klæði með,

597. — glóðajárn, 266, 270. -

glóðaker, 251, 255, 256, 266,

269, 270, 275, 402, 404, 408,

413, 416, 417, 420, 465, 597.

—
gunnfánar, 255, 256, 402. —

handklæði, 402, 408. —
horn,

408. —
hægindi, 408, 416. —

kalekr (-ar), 243, 255, 355, 413,

592, 597. —
gullkaleikr, 417.

—
silfrkalekar, 417. - silfr-

kalekr, 174, 256, 266, 269, 270,

275, 465. — silfr kalekr er vegr

hálfa mörk, 278, —
silfr, kalekr

gylltr, 417. - silfr kalekr gylltr.

sá er stendr nær IX aurum,

402. —
ketill, 402. — kerta-

stika (-stikur), 255, 256, 268-

270, 276, 465. — kerti-

stikur, 256, 267, 401, 402, 404,

408, 410, 416, 417, 420, 597.

—
járnstika mikil, 417. —

kertastokkr, 417. —
kista, 416,

597. klokka (= klukka), I

592. — klukka er stendr XIV

fjórðúnga, 402. — Pétrsnautr

(klukka), 472, 476. — Sölmundar-

nautr (klukka), 472-476. -
klukkur, 174, 251, 252, 255.

257, 267, 270, 275, 276, 278,

282, 350, 355, 394, 402, 404,

405, 407-411, 413, 416, 417,

420, 465, 468, 471, 476, 480,

592, 596, 597. — Árnanautar

(arnnarnautar), klukkur, 471, 472,

476. — krismaker, 219, 417,

457. - kross, 78, 79, 102, 111,

122, 144, 160, 269, 283, 411.

— kross (t)
= (Crux) eiða merki,

465. — kross vígðr, 135. —
krossar, 267, 402, 408. -

krossar tveir 1 Skarði, 351, 352.

— krossmark, 26, 38, 59. —
smeltr kross, 597. •— smellta

krossar, 472, 476. — róðukross

(-krossar), 255, 266, 270, 350,

404, 407, 416, 417, 465, 471,

476. — róðukross gylltr, 417.

—
lás, 269, 275, 597. — lekt-

arar, 402. —
lektaratjald, 402.

—
líkakrákr, 417. — líkvitiU

(whitle — líkblæja?), 404. —
verkfæri lík að grafa, 420. —
lýsikola (-kolur), 270, 416. —

lýsisteinn, 266. —
málmpottr,

352. — merki, 597. — munnlaug

(laugar), 255, 256, 266, 268,

269, 275, 276, 402, 404, 405,

407, 408, 416, 417, 420, 465,

596, 597. — messuföt, 255, 592,

sbr. messu. — messufata cyrtill

(kistill?), 416. — messufata kista,

417. —
saungmeyjar (bjöllur?),

471, 476. -
ska^árn, 402. -

skírnar sár, 255, 270, 402. —

skjóla, 402, 408, 417. —
skrín,

255, 282, 402, 416. — skrín

gyllt með helgum dómum, 417.

—
skript, 402, 413, 416, 465,

472, 476. — slíkisteinn, 255. —
stólar, 255, 404, 408, 417, 597.

—
kirkjustóll, 266. — stein-

klæði, 597. — stökkvill, 408. —
sæng, 408. —

tjöld, 174, 251,
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255-257, 267, 355. -
tjöld

um alla kirkju, 278, 417, 465,

592, 596. — tjöld umhverfis,

269, 270, 275, 276, 401, 402,

413, 497. — tjöld um saunghús,

409, 410, 420. —
kirkjutjöld

öll, 416. — saunghústjöld, 405,

408. — vatnsker, 255, 269. —

vatnskjóla, 255. — vatnkarl,

597. — vatnsteinn (= vatns-

ker?), 408. — þelahögg, 402.

kirkja, bækr kirkna: Aspiciensbók of

vetr, 255. — bækr í Kirkjubæ,

394. — bækr í Reykjaholti, 350,

471, 476. — bækr með messu

reiðu, 243. — hálfan þriðja taug

hundraða í bókum o. íi., 419. —
handbók, 416. -- handbækr, 402.

— hundrað bækr (á Helgafelli),

282. —
Jafnlengdar skrá, 256.

— kristinna laga þáttr (=
Kristinréttr forni), 255. — Mál-

bók, 256. —
plenarium, 278,

350, 416. — búníngr á plenario,

350, 471, 476. — saltari, 251,

256. — tólf mánaða tíðabækr,

266, 278, 402, 413. -- tólf

mánaða tíðir í bókum og sumar

fuUari, 597.

kirkja, vígsludagar: kirkjudagr, 320,

374, 435, 438, 439, 442, 446,

448, 452, 454, 455, 458, 461,

463. — consecratio ecclesiarum,

59, 347. — dedicationis ecclesiæ

dies, 211. — soUempnitatis ec-

clesiæ dies, 52— 56. —
kirkju-

dags helgi, 238. —
kirkjudags

veizla í Skálholti, 193. — allt-

arisdagr, 435, 438, 439, 442,

446, 448, 452, 454, 455, 458,

461, 463.

Kirkjubæjar klaustr, 195—198; sbr.

klaustr. — Kirkjubæjar klaustrs

máldagabref, 195, 196, 202,

392—395. —
Kirkjubæjar bréf,

195, 196. -
Kirkjubær á Síðu,

187, 194, 196, 199-203, 2.54,

393, 394, 483, 534.

Kirkjuflara, 204.

kirkjugræfir, 232. —
gröptr: (at

kirkju á Gufunesi), 269. — at

kirkju á Melum, 272, 419. —
at kirkju á Hítarnesi, 276. —
heima í Hjörsey, 304. — líka

særekinna (í Hjörsey), 304. —
kirkjulægt (lik sem má grafa at

kirkju), 272, 419, 725.

Kirkjuhamrar á Akranesi, 416.

Kirkjuholt (Hvanneyrar kirkju), 592.

Kirkjuholt (Stafaholts kirkju), 180.

Kirkjuhvamms hreppr, 397.

kirkjuland, 304.

Kjalarnes, 401, 402, 407, 494. —
Kjalarness þíng, 254, 267, 401,

402, 411, 485, 490, 492, 493,

495, 506, 644. —
Kjalarness

þíngsókn, 491.

Kjallakr (? Keiloc), 171,

Kjós, 183, 265. —
Kjósar sýsla,

490, 493.

Kjölr (á Kili), 358, 606.

Kjör, selstaða Reykjaholts, 280, 471,

475.

kjöt, 374. — á lángaföstu, 241, 375.

klár (gummi) í bleki, 477. — klár-

laust blek, 480.

klaustr, 254, 448, 483, 552, 553. —
í Abingdon, 483. —

í Björgvin,

366, 483, 484. — í Bæ í Borgar-

firði. 481, 483. —
í Eynní

auðgu {Reichenau), 170. —
í

Flatey, 281, 483. — á Helga-

felli, 254, 280-282, 483, 574-

578, 680, 681. - í Helgisetri,

427. - í Hítardal, 281, 483. -
at Keldum, 484. — í Kirkjubæ,

194, 196, 200, 202, 254, 392—
396, 483, sbr. Kirkjubæjarklaustr.
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— áMúnkaþverá, 322, 421, 483.

— íNiðarhólmi, 194, 483, 523-

531. — á Reynistað, 489. — í
^

Selju, 427. — í Saurbæ, 281. —
í Skanogia (Schönau), 512. — í

Skriðu, 132, 254, 341. — í

Viðey,254, 425, 483—492, 512.

— á píngeyrum, 194, 483, 578—
580. — í pykkvabæ, 168, 196,

254, 395, 396, 483. — Jóns

skírara í Björgvin, 484. —
klaustrhiús at Keldum, 484. —
klaustrlegir siðir, 529. — klaustra

maðr, 552, 553. — klaustrmenn,

493. —
klaustr-reglur, 530. —

klaustrsetr, 527. — klaustrs for-

maðr, 552. — klaustrs góz, 552,

553.

Klemens páfi, sjá Clemens.

Kleppjárn, faðir Halls, 356, 357, 359,

360, 362, 364.

Klepps land, 507.

klerkar, 549, 550, 552, 598—601,

728, 729. — góðr klerkr, 681.

— klerkdómr, 298. —
klerkleg

stétt, 510. — klerka hjónaband,

598. — klerka eign, 552, 553.

— klerka einlífi, 590. — klerka-

stétt, 541, 543, 723. — klerka-

vald, 543, 546, 613.

Klevenfeldt, 296.

klippíngar, sjá skinn.

Klofi (Stóri-Klofi) á Landi, 100, 354.

Klofníngar, steinar við Sanddalsá,

280, 471, 476.

klæði: f}Si6i]ádSilii, 241. —
hægindi,

241. — klæðaefni, 291. —
klæðamál, 306, 309. — línklæði,

241.

Klængr Bjamarson, 468, 470, 484,

495.

— Teitsson í Bræðratúngu, 628.

—
þorvaldsson, 487.

Klöingr porsteinsson, biskup í Skál-

holti, 186, 191—193, 205, 217-

221, 223, 235, 261, 486.

Knappadalr, 173.

Knappafell í Öræfum, 244. -
Knappa-

fellsjökuU, 245-247 ; sbr. Hnappa-

fellsjökull.

knébeðr, 241, 242. —
knébeðjaföll,

242, 243.

knífaburðr, 656, 695, 705, 713.

Knjúkr, sjáNesja-Knjúkr, Mýra-Knjúkr.

Knútr hinn ríki (Sveinsson), Dana-

konúngr, 483.

— faðir Guðraundar prests, 186.

Knykr (=: Knjúkr), leigunautr píng-

eyra staðar, 399.

Knytlínga saga, 239.

knöttr í hönd á mynd Ólafs konúngs,

672.

Koðrán (Ormsson), faðirOrms prests,

184, 186, 189.

— Svarthöfðason, 495, 496.

— faðir Herdísar, 274.

— faðir Hrana á Grund, 608.

— faðir Orms (prests?), 495, 496.

Kolbeinn Arnórsson kaldaljós, 519,

537—540, 607, 612, 627.

—
(Amórsson), faðir Tuma, 322.

—
úngi Arnórsson, 488, 508, 509,

537, 538, 605-607, 609, 627.

—
(Bjarnason Auðkýlíngr), faðir

Benedikts Kolbeinssonar, 99, 665.

—
jarl, 665 (= Kolbeinn Bjarnason

Auðkýlíngr?).
—

grön (Dugfússon), 609.

—
Flosason, lögsögumaðr, 501, 533.

— Tumason á Víðimýri, 321, 322,

326, 333, 356—358, 487.

— á Hvanneyrí, faðir Vermundar,

220.

Kolbeinsá í Hrútafirði, 132.

Kolbeinsskorar, 507.

Kolbeinstaðir, 174, 274, 275, 421,

506, 591. — Kolbeinstaða ætt,
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274, 506. — Kolbeinstaða

hreppr, 595.

Koldings-Recess, 696.

Kolíinna þorvaldsdóttir, 487.

KoUi, faðir Bárðar, 577.

Kollr (Veðrar-Grínisson =Dala-Kollr),

173.

Kollslækr, 594.

Kolni, 482, 598. — Kolnis meyjar,

419.

Kolr, faðir Sörkvis Svíakonúngs, 189.

Kolskeggr hinn íróði (Ásbjarnarson),

187.

— hinn auðgi, Eiríksson, 484.

Kolþerna (?
~

Gulzenna), 172.

Konáll, faðir Bjarna prests, 186.

Kongursey hjá Skarði, 597.

Konúngahella, 526.

konúngr, 223, 539, 552, 620-622,

624, 650, 658, 662, 664, 699,

714. —
konúngs annáll, 349,

350, 489, 525, 661, 662. -

konúngs bókhlaða, 685. —• kon-

úngs (konúnga) bréf, 566, 606,

632. — konúngserfðir, 451,625,

698, 707, 711. -
konúngs

Qárhirzla (féhirzla), 633, 674.

— konúngs íiokkr, 626. — kon-

úngs forkaupsréttr, 685. — kon-

úngs góz, 632. —
konúngsjörð,

269. — konúngsjarðir, 129, 562,

652, 674, 677, 680. — konúngs

maðr (-menn), 528, 626, 650,

658, 664. —
konúngs mynd,

672. - konúngs mál, 617, 662.

— konúngs skipan, 649, 658.

— konúngs steði, 649, 657. —
konúngs umboðsmaðr, 620, 622,

650, 658. — konúngsvald, 613,

626, 661. —
konúngs þegn-

skylda, 677. — konúngdómrinn,

635, 636, 638, 639, 641, 663,

670, 671, 674, 681, 686, 690,

693, 701, 703. -
konúngdóms-

Dipl. Isl. I. B.

ins sæmd, 649, 657. — kóng-

dómrinn, 549, 645, 676, 678,

684, 688, 705, 709, 714, 715.

—
löglegir konúngar, 649, 657.

— konúnga skipti, 630, 631. —
konúngasögur, 632. — konúnga-

vígsla, 540.

Konúngsbók (af Grágás), 88, 97,

163, 240, 311, 312, 314, 373—

376, 379-383, 389, 390, 414,

415.

konur: herteknar, 220, 233—235. —
hórkonur, 221. — innleiðsla

kvenna í kirkju, 423, 424, 437,

439, 441, 444, 448, 449, 453,

157, 459, 460, 462.

Kópavogr hjá Seltjarnarnesi, 625.

kórkápa Augustina múnka, 485.

Kormakr, 171.

korn í Viðey, 485. — kornyrkja, 192.

— kornheimta (í Noregi), 659.

— mælir korns, 198, 199, 201.

— korn at skera (í Noregi), 564,

565, 571. — korni at bjarga (í

Noregi), 558, 560, 564, 565.

kóróna, vígðr undir kórónu, 544; sbr.

krúnan.

kórónaðr, hinn kórónaði, 628—630,

635, 638, 640, 641, 643, 645,

670, 671, 676, 678, 681, 684,

686, 688, 690, 693, 696, 699,

701, 703, 705, 709, 714, 715,

729, 730.

kórsbræðr, kórsbróðir, 206, 296,343,

361, 423, 425, 426, 545, 554,

581, 586, 587, 590, 613.

Kortólfstaðir í Mosfellssveit, 507.

kosníng biskupa og formanna kirkj-

unnar, 549.

Krag, Niels, sagnaritari konúngs, 667.

Krag, Hinr., höfuðsmaður á íslandi,

637.

Krákr hinn gamli í Skarði, 354.

Krantz sagnaritari, 36.
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Krieger, A. Fr., professor, 669. !

Kríngla (handrit af konúngasögum), !

729.

kristbú : á Breiðabólstað, 195, 201—
203. — á Dalbæ í Landbroti,

194, 195, 198. — á Keldiignúpi,

188, 195, 200, 201. - á Upp-

sölum, 195, 199, 200. — krist-

búsjörð (jarðir), 195, 196, 200.

— kristbúa íjara (^örur), 198,

204. — kristbúa máldagar, 195,

196, 203, 204. — kristbúaskrár,

197.

kristfé í Hvarami í Vatnsdal, 304,

579. —
kristfjárkvaðir, 341. ~

kristfjárjarðir, 197, 202.

Kristín drottníng í Svíþjóð, 700.

~
Sigurðar dóttir Jórsalafara, 224.

Kristindómsbálkr : í Grágás, 118,

141. — í Gulaþíngslögum fornu,

238 .
— í Járnsíðu, 149, 207. -

í Jónsbók, 108, 625, 655, 677,

698, 707.
I

kristindómsréttr, (kristins dóms réttr), i

685, 705.

kristinn réttr, 598.

Kristinréttr, 372, 448, 646, 655. —
Árna biskups, 67, 70, 87, 99, 108,

118, 129, 130, 141, 149, 150,

155—157, 219, 244, 298, 376,

383, 386—388, 432, 437, 439,

441, 442, 445, 446, 448, 450,

451, 460,551, 554, 560, 562—

564, 569, 572, 634, 638, 641,

643, 670, 672, 673, 677, 679,

680, 683, 702, 703, 707, 727.

— Jóns erkibiskups, 387, 548,

569. — Norðmanna, 378, 387,

555. — Sverris konúngs og

Eiríks erkibiskups, 231, 234,

290, 378. — þorláks og Ketils

(hinn forni gamli), 70, 73—75,

86—88, 99, 100, 108, 109, 118,

120, 129, 130, 141, 149, 175,

193, 235, 236, 244, 264, 308,

309, 311, 315, 318. 319, 369,

374, 376, 381, 382, 390, 416,

420, 435, 466, 545, 562.

kristinna laga þáttr, 74, 86, 99, 108,

129, 130, 142, 149, 255, 390.

—
kristnilög, 207.

kristinna manna gröptr, 552, 553. —

lýðr, 570.

Kristján I. (Kristjern), konúngr, 141,

641, 645, 656, 700, 703, 707.

—
II., konúngr, 567, 656, 685, 703,

713.

~
III., konúngr, 388, 655, 656,

695, 705, 713.

—
IV., konúngr, 710.

—
V., konúngr, 523.

Kristjanía í Noregi, 296.

kristni (heilög kristni), 363, 365,

483, 500. —
almennileg kristni,

387. — kristnir menn, 262, 373,

384, 545, 571, 573, 574. —
Kristnisaga, 184, 351, 384, 386,

—
kristnispell, 263. — kristin

öld, 481. — kristniboð, 542. —
Kristskirkja í Niðarósi, 1H9, 205.

Krísuvík, 493.
—

Krýsuvík.

Krítarey (Crit), 505.

Kross í Landeyjum, 157, 257.

Krossavík á Kjalarnesi, 413.

—
í Vopnaíirði, 321.

Krossengi í Drápuhlíðar landi, 577.

krossför, 530.

Krossholt í Litlahéraði, 248.

—
í Kolbeinstaða hrepp, 595,

596. — Krossholts kirkja, 595,

596.

krossmessa, sjá crucis. — kross-

messa um vor, 256, 374, 419,

524. — krossmessur báðar, 438,

439, 442, 446, 448, 452, 454,

455, 458, 461, 463.

krúnan: krúnunnar vegna, 549, 550.

—
Noregs krúna, 693, 709.
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krýníng, 540, 543. —
krýníngarleyfi,

542.

Krýsuvík, 507. — Krísuvík.

kyrsetníng, 681.

kröfur, 681, 683.

kúgildi: bú^ár, 410. — til ferju,

320. — fimtán aura kúgildi,

265. — kúgildis hestar, 402. -—

tvö kúgildi búfjár, 350. — hálft

þriðja kúgildi búQár, 413. — sjö

kúgildi geldra nauta, 394. —
hundraðs álna virð kúgildi, 282.

—
kúgildi ásauðar, 418. — kú-

gildi fyrir XII aura, 420. —
kúgildi fyrir þrjár vættir, 423.

—
ærkúgildi, 417. — (jörð) at

tveim kúg. hins fimta tugar, 428.

kurteisi, 650, 658.

kvarði (kvarðar), 307, 309, 310.

Kvenland, 17.

kvenngildr, 480; sjá ómagi.

kver, kálfskinnskver, 535.

kvern, 282.
— kvernar (== kvarnir), 278.

Kvíá í Skaptafells þíngi, 244, 248.

Kvíar í pverárdal í Borgarfirði, 180.

Kvíarmýri, 248.

kviðburðr um álnamál, 309, 310.

kviðr: (bjargkviðr) í hjúskapar máli,

381, 392. - um tíund, 79, 91,

103, 111, 145.

kvikfé með jörðum: með Háfs landi

(1206 til Reykjaholts), 350, 471,

476. — fimm kýr með útlöndum

pykkvabæjar klaustrs, 396.— CXL

ásauðar sömuleiðis, 396. — á

leigum, 398, 399.

kvísl ætta (— liðr, gradus), 388.

kvistr (í kykom kvisti), 303.

kvonfang, 287.

kvæði: Andreasdrápa, 370. — Elfar-

vísur, 190. — Geisli eða Váttar-

drápa, 192. — Háleygjatal, 502.

— Háttatalskvæöi Snorra, 499.

—
Hugsvinnsmál, 239. — Leiðar-

vísan, 193, 239. — Nikulásdrápa

Halls prests, 421. — Ýnglínga-

tal, 502,
—

þórsdrápa, 499.

Kygri-Björn Hjaltason prestr, 393,

426, 427, 516.

kyndilmessa, 250, 267, 405, 435,

436, 438, 440, 443, 449, 452,

459, 461. — kyndilsmessa, 447,

456 = kyndilmessa.

kynfylgju spell, 288.

Kynn (Lynn?) á Englandi, 481.

köstr tvítugr (í torfskurði), 319.

köttr: fressar gamlir, 164. — katt-

belgir, sjá skinn.

Lag á varníngi, 485. — á peníng-

um, 683.

lagaforsagnir (formulæ juridicæ), 439.

lagaskrár, sjá lög.

Lagerbring, Sven, sænskr sagnaritari,

500.

Laiei, 294, 296, 547, 721; smbr.

leikmenn.

Lambastaðir á Mj'rum, 406.

Lambatúngur, 203.

Lambecius, rithöfundr, 45.

Lambkár djákni þorgilsson, 322.

Lameck, sonr Matusalams, 504.

lana (íslenzk ull), 719.

land (= fasteign), 650. - landi ok

lausum eyri, 653, 654, 656—658.

Land, sveit í Rángár þíngi, 351,

352, 354, 495, 524.

land kirkju í Kirkjubæ, 394.

landamerki: Mela í Borgarfirði, 271,

— Mela og Belgsholts, 271,

272. —
Helgafells, 574. —

landamerkja bréf, 575. —
landamerkja skrá, 574. —
landamerkur (!) máldagi, 575.

landa nöfn, 182.

landaurar (gjald íslendínga í Noregi),
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65-67, 69, 70, 620, 622, 623,

633, 637, 639, 640, 642, 644,

646, 670, 672, 675, 676,' 679,

682, 684, 686, 688, 690, 693,

697, 699, 702, 704, 706, 709,

714, 716.

Landbrot í Skaptafells þíngi, 194—
196, 198, 199, 203.

Landbrotskeldur, 272.

landeigandi (-endr), 402, 415, 416,

536.

Landeyjar, 157, 257. — Landeyjabók,

564.

landmenn, 580.

Landnámabók (Landnáma), 271, 273,

274, 278, 351, 464, 485, 494,

495, 502, 532.

landnámsmenn, 532.

Land (lönd) og þegnar, 620, 621,

623, 625, 630, 636, 637, 639,

640, 642, 644, 646. — landauðn,

633. — landráðamaðr, 606. —
landreinsan (— landhreinsan),

649, 658. — lands bændr, 622.

— landsdrottinn, 659. — lands-

hlutr af afla, 497. — landskuld,

659. —
landskjálfti, 352. —

lands konúngr, 230. — landslög,

602. — landslagabók, 629, 659.

— landsréttindi íslands, 661.

— landa leitan, 67, 70. —
Landsleigubálkr í Grágás, 308.

— í Jónsbók, 624, 659, 677. -

landsnytjar, 278, 470, 475. —
—

landskapr, 368. — landstjóri,

623. — landsvísa, 466. — land-

þíngisskrifari, 183.

Lángá á Mýrum, 276.

Lángafasta, 217, 241-243, 248,

252, 255, 256, 265, 269, 270,

276, 278, 303, 371, 375, 376,

391, 402, 413, 416, 418-420,

429, 435, 438, 440, 443, 447,

449, 452, 454, 456, 458, 461.

Lángaholt í Árness þingi, 407, 408,

=^ Lángh. syðra.

Lángamýri í Svínavatns hrepp, 398,

401.

Lánganes 1 Litlahéraði, 248.

— á austr-ströndum, 661.

Lánganes^örur, 248.

Lánga-réttarbót, 641, 645, 656, 703.

Lángárfoss á Mýrum, 276.

Lángavatnsdalr, 278, 595.

lángblaða kver, 253.

Lange, Chr., ríkisskjalavörðr, 523.

—
Vilh., bókavörðr konúngs, 76.

Langebek, Jakob, rithöfundr, 17, 207,

214, 216, 225, 226, 230, 292,

296, 298, 554, 598.

Lángey, 597.

Lángfeðgatal konúnga, 503.

Lángholt hið syðra í Ámess þíngi,

408.

Lángidalr í Húnavatns sýslu, 579.

—
(á Skógarströnd?), 273.

— á Skógarströnd, 465.

— hinn ytri á Skógarströnd, 465.

lángi fijádagr, 241.

lánsfé, 660.

Laomedon, sonr Ilus, 505.

Lappenberg, skjalavörðr í Hamborg,

17-19, 25, 26, 28, 37, 39, 41,

43, 44, 46, 49, 60, 176, 214.

lás, 653. — lás eða loka, 653, 654,

657.

Lateran, 204, 213, 240, 283, 284,

288, 296, 297, 372, 373, 378,

379, 383, 387, 424, 523, 531.

—
Laterankirkja, 587.

latína, 181-183, 190, 220, 230,

234, 259, 261, 285, 287, 290,

323, 428, 434, 441, 445, 482,

535, 545, 546, 554, 644, 673,

689, 708. — latínsk brot, 412.

— latínsk orð, 285. — latínsk

rímvers, 182. — latínsk útlegg-

íng (þýðíng), 325, 433, 473,
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495, 572, 669. - latínskt frum-

rit, 223. — latínskt orð, 412.

—
latínuglósur, 240. — latínu-

grallari, 683. —
latínusaungr,

428. — latínuþýðíngar, 520.

Laugarás í Árness þíngi, 193.

laugardagr, 374; sbr. þvottdagr.
—

laugardagr fyrir hvítasunnu, 376.

Laugardalr í Árness þíngi, 617.

Laugarnes við Reykjavík, 474, 512.

—
Laugarnes kirkja, 512. —

Laugnesíngar, 5o7.

Laurentius (s. in Lucina), 295, 585.

Laurentius ábóti (enskr), 542.

Laurentius biskups saga, 353.

Laurentius hinn helgi, sjá Lorencii

kirkja.
— Laurentiusmessa, 366.

— Laurentii kirkja at Melum,

419. — Laurentiimartirisfestura,

59.

lausgirðir, 651.

lausir menn, 679.

lausnarbréf, 542.

lausnarinn, 655.

lausnir, 567, 568.

Lax, laxveiðr: avæiði (= áveiðr),

471. — drættir í Elliðaár, 511.

—
hylir Miklaholts kirkju í

Straum^arðará, 273. — fiskveiðr

í Hörgsá, 203. — kerveiði (laxa-

ker) í Norðrá, 179. — laxvciðr

í Elliðaám, 507, 511, 513. —
laxveiðrí þverá, 179.— ostemma,

280, 470, 475. — óveþe(= áveiði),

280, 475. — stemma, 470 -

veiðr í Elliðaám, 485. — veiðr í

Grímsá, 280, 470, 475.

Laxá (í Miklaholts hrepp), 273.

—
(1 þórsnesi, í Helgafells sveit) '),

576, 578.

— en iðri, í þórsnesi, 577, 578.

— en ytri, í þórsnesi, 577, 578.

Laxá á Skagaströnd, 306.

Laxárbakki (til Miklaholts), 273.

Laxárdalr 1 Dölum, 191.

—
(til Miklaholts), 273.

Laxdæla (saga), 725.

Laxholt í Borgarfirði, 179.

lé (Ijár), 165.

lectiones (ræðíngar), 1 messu, 412,

435, 510, 673. - lectiur (í

messusaung), 217, 241, 256,

276.

Legáti (legatus) af páfagarði, 224,

301, 540-554; sbr. Nikolaus

kardínáli, Vilhjálmr kardín.

Legate páfans (af Róm), 549, 550,

557. — legate pafalegs sætters

(rrr setrs), 570. —
legatus

papæ, 547. —
legatus páfalegs

sætis, 560, 573. — legata starf,

549. — legata vald, 551, 553. —
legationis auctoritas, 556. —
legationis officium, 555. — le-

gati sedis apostolicæ, 582.

Leggr prestr kanoki (Torfason ?), 182,

497, 498, 524.

legorð, 382.

legumina, 556.

leið (leiðarþíng), 375.

Leiðarvísan, kvæði, 193, 239.

Leifr, faðir Gunnlaugs múnks, 195,

305.

leiglendíngr (-ar), 402, 414, 415,

536.

leigufé, 314, 387, 658—661.

leikir, 192.

leikmaðr, 545, 550. — leikmenn

296, 543, 549, 552, 598, 665,

666. — leikmanna dómr, 552.

Leirá, 418.

Leirar í Öræfam, 248.

Leirársveit, 493.

Leirhöfh (á Sléttu), 187.

') Sbr. Safn til sögu Isl. L, 290.
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leirna-reki, 536.

Leiti á Skógarströnd, 465.

lén, 663, 666.

lendr maðr (á íslandi), 613, (í Nor-

egi), 65, 667. — lendir menn,

542. — lænder(= lendir,o :menn),

557. — lends manns nafn, 603.

— leiids manns réttr, 291.

Leo, cancellarins Romanæ eccl. (846),

27.

— cancellarius Romanæ eccl. (1044),

57

— cancellarins Romanæ sedis (920),

47.

—
páfi hinn ríki, 37.

—
páfi hinn IVði, 27, 28.

—
páfi hinn IXdi, 57, 60, 61, 177.

Leonsborg (Lionsborg), 569, 571,

574, 652.

lérept, 82, 93, 105, 113, 125, 137,

147, 152, 161, 166, 309, 310,

.312, 313, 316, 318.

lesbók, 256, smbn málbók.

lestir mjöls, 223, 293. —
triginta

leRt farinæ, 228, 229.

letr fornt, 673.

leyfisdagar, 371, 416. — með meira

haldi, 371.

Leyndarskjalasafn konúngs (Geheime'

Archiv), 598.

Leyníngar á Miklaholts ^örum, 273.

Leyníngr í Eyjafirði, 724.

leysíngi, 65.

liber extraordinarius in vulgari

scriptus (— Kristinréttr á Nor-

rænu), 555.

libræ, pund, 719.

liðir 1 frændsemi, 385, 387.

Liemar erkibiskup, 36, 62.

iíf og limalát, 677, 680.

Lífland, 542.

lík, 272, 304. — líksaungr, 108. —
líkvitill, 726.

Liljegrén, sænskr rithöfundr, 45.

Lincoln á Englandi, 481.

Lindenbrog (Lindenbruch), Erpold,

sagnaritari, 16, 25, 176.

lindi (lindalausir), 651, 653, 654,

657.

literæ sigillatæ, 299.

Litlahérað í Skaptafells sýslu, 168,

244—247.

Litli-Bær í Húnavatns þíngi, 397.

Litli-Ós í Húnavatns þíngi, 397.

Litlu-Reykir, 410; sjá Reykir.

Ijóðbiskupar (= lýðbiskupar), 549,

550, 570, 573.

Ijós í kirkju, 218, 219.

Ljósavatn í píngeyjar þíngi, 500.

Ijóstollr, sjá lýsitollr.
—

Ijóstolls-

gjald, 130, 446, 677.

Ljósvetníngar (Ljósvetnínga goði),

464.

Ljótarstaðir í Landeyjum, 256, 257.

Ljótshólar í Svínavatns hrepp, 398,

400.

Loðinn af Bakka, 664.

Loðmundr ábóti í Veri, 202.

—
Eyjólfsson, 202.

— hinn gamli á Sólheimum, 202.

-- Svartsson í Odda, 202, 503, 506.

— Sæmundarson, 202, 403.

— Úlfsson á Sólheimum, 202.

—
þórisson, 201—203.

— faðir Guðmundar múnks, 202,

281.

Loðvík, sjá Hlöðver.

lófatak, 635, 636, 638, 639,

643, 670, 671, 674, 076,

686, 688, 690,

701, 703, 705,

681, 684,

696, 698,

714.

Lokinhamrar í

641,

678,

693,

709,

370.A.rnarfirði,

Lómagnúps sandr, 246, 248.

Londinum, 482; sbr. Lundúnir.

Lónshverfi í Skaptafells þíngi, 245.

Loptr Árnason í Sælíngsdal, 119.
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Loptr hinn ríki (Guttormsson), 100,
|

119, 354.
I

— Halfdanarson frá Keldum. 613,
|

627.
I

—
Helgason, 511.

|

— Markiísson af Rauðasandi, 352. 1

— Ormsson, 119. i

— Páls son, biskups (biskupsson), i

341, 354, 488. i

— Pétrsson, prestr í Víðidalstúngu
j

(og Vestrhópshólum). 119.

— Svartsson, 511.

~ Sæmundarson, prestr, 185, 188-
j

190, 202, 220, 224, 225, 245,
|

261, 262, 283, 289, 290, 333, !

349, 354, 356, 393, 426, 484,
j

487, 495, 503, 511, 626. 1

— faðir Hávarðs, 196.
'

Loptstaðir í Árness þíngi, 403. —
Loptstaða raenn, 404.

Lorencii kirkja í Görðum á Akranesi,

417.

Lorica, sonr Trors (þórs), 505.

lostasemi, 243, 387.

Lotarius, diac. card. ss. Sergii et

Bachi, 295.

Lotharius keisari, sjá Löðr.

Luce evangeliste (dagr), 435, 446,

449, 452, 454, 455, 458, 463.

Lucia (s. Lucie in Orchea diac. card.),

295.

Lucie altari í Viðey, 489. — Lucie

kirkja at Melum, 419. — Lucie-

messa, 87.

Lucina, 295, 585.

Ludewicus prouincialis comes Turin-

giæ, 216.

Ludowicus, imperator augustus, 20,

22, 32, 40, 215, 216.

Lndovicus rex, 29, 31—33, 35, 40,

50, 63. — Hludouuicus, 29. —
Ludouicus, 35. — Lodowicus,

40. — H. Francorum et Ro-

manorum rex, 62.

Lugdunum (Lyon), 723.

Lundareykjadalr í Borgarfirði, 483.

Lundensis (episcopus v. archiepi-

scopus), 177.

Lundey á Kollafirði, 497.

Lundr í Lundareykjadal, 483.

- á Skáni, 175, 204, 205, 214,

342, 541, 573.

Lundúnir (Lundúnaborg) á Englandi,

481, 482, 529, 718.

Lúther (Marteinn), 445, 485. — Lúth-

erskir prestar, 485. — Lútherskr

siðr, 207.

lyðbiskupar, 204, 585—588, 598;

sbr. Ij'óðbiskupar.

lyndismót (Temperament), 434.

Lynn, kaupstaðr á Englandi, 481,

542.

Lyon (Lugdunum), 722.

lýsa (bók), 695. — lýsa (kirkju), 249—
251, 255, 257, 267—269, 275,

276, 278, 279, 304, 372, 405-

409, 411, 413, 466.

lýsi, 128, 140.

lýsíng í Viðey, 489.

lýsisteinn, 266.

lýsitollr (-tollar), 128, 140, 219, 268,

276, 342, 410, 592, 594, 596,

597. — skipan ura Ijóstolla, 442,

—
alþíngis-samþykkt um IjóstoII,

683.

lægri dægr, 241, 242.

læiðangre, 293.

Lækir í Melasveit, 272.

Lækjamót í Húnavatns þíngi, 399.

Lækjardalr á Skagaströnd, 306.

læknir, 401.

Lækr í Melasveit, 272, 419.

lærðr maðr (lærðir menn), 287, 290,

291, 435, 437, 439, 442, 446,

448, 451, 454, 455, 458, 460,

461, 463, 567, 568.

Löðr (Lotharius) konúngr, síðan keia-

ari, 176, 177.
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lög, sbr. nýmæli.
—

lög til þriggja
'

vetra, 260. — lög andleg og

veraldleg, 641, 646, 654. — lög

guðs og manna, 567, 568. —
lög eða landsvenja, 571. — iög

oglandsréttr, 624. — iög og réttr,

624. —
lög í Noregi, 648. —

leggja undir lög, 661. — íslenzk

lög og friðr, 634, 635, 637, 639,

640, 642, 644, 646, 670, 672,

675, 676, 679, 682, 684, 687,

688, 690, 694, 697, 699, 702,

704, 706, 709, 714, 716. -
1

kristileg lög, 711. ~
löggjafi,

672. —
lögsaminn dómr, 661.

|

—
lagagreinir, 694, 695, 696. 1

—
laga-handrit, 646. —

laga- i

orð, 659. —
lagaregla, 648. —

lagaskrár, 460. —
lagasöfn,

647, 658, 674, 682.

lögaurar, 135, 163.

Lögberg (at lögbergi), 83, 95, 106,

115, 126, 139, 148, 154, 244,

466.

lögboð, 162.

lögboðníng, 108, 155, 673, 695, 707.

lögbók, lögbækr, 163, 389, 570, 573,

634, 636-647, 655, 670—672,

674, 676, 678, 679, 681-684,

686, 688, 690—693, 696, 698,

699, 701, 703—707, 709, 712,

714, 715. — lögbókar-handrit,

647. —
lögbókar registr, 685.

—
lögbókar-útgáfur, 674.

lögeiðr, 78, 90, 122, 135, 144, 160.

lögeindagi, 98.

lögeyrir, 97, 98, 381.

lögfardagar, 78, 90, 122, 134, 144.

lögfestur, 458, 683.

lögföstur, 236, 372.

löggjafar vald, 556.

löggjald, 314, 315, 487.

löghátíðir, 267.

lögheimili, 79—81, 84, 85, 91—93,

95, 96, 102—104, 106, 107,

113, 115, 116, 122-124, 126-

128, 135-138, 145, 146, 148,

152-155, 160.

löghelgar (postuiamessur) , 446, 448,

452, 454, 455, 458, 461, 463.

löghelgir messudagar, 242, 249—

252, 255-257, 265, 267, 268,

303, 402, 405, 409, 410, 419,

423, 435, 466.

lögkominn ómagi, 342.

lögkænir menn, 340.

lögleiga, 315.

löglýsíng, 84, 95, 106, 115, 117,

127, 139, 154.

lögmaðr (lögmenn), 493, 631, 632,

635, 637, 638, 640, 641, 643,

645, 659, 664, 670, 671, 675,

676, 678, 681, 684, 686, 688,

690, 693, 696, 699, 701, 703,

706, 709, 714, 716.

Lögmanns annáll^Einarsprests), 246,

353.

lögmannsdæmi, 559, 663.

lögmanns úrskurðr, 660, 661.

lögsögn, 665.

lögmanna (rétt: laganna), 693.

lögmetandi, 167.

lögpundari, 311, 313, 314.

lögráðandi, 83, 95, 98, 106, 115,

116, 126, 138, 153.

Lögrétta, 244, 248, 249, 352, 369,

372, 376—378, 380, 385, 387,

392, 393, 395, 466, 492, 496,

617. — lögréttuborinn máldagi,

467,496.— lögréttumaðr (-menn),

493, 683.

lögsamkomur, 143.

lögsjándi, lögsjáendr, lögsjándr, 98,

167, 310, 315.

lögskil, 78, 90, 101, 110, 121, 134,

144, 151, 159.

lögskyldar (föstu-) nætr, 375, 391.
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lögstetha, 80, 92, 98. 104, 112, 123,

136, 146.

lögsögumenn á íslandi, 498— 501. —

lögsögumanna tal, 685.

lögtcknar (föstunætr), 391.

lögtekníng Jónsbókar, 665.

lögtíund, 77, 88, 100, 109, 120, 128,

133, 142, 143, 150, 158, 381.

lögvextir, 398, 399.

lögvistir, 552.

Innd ok þegnar, sjá land.

Mabillon, frankr fornfræðíngr, 171.

Macrobius, 240.

Magedeburgensis prepositus, 216.

Magni, son Meða (Móða?), 505.

Magnús (Ámundason) faðir Arna

öreyðu, 494, 496.

—
Agnar Andrésson, af Oddaverj-

um, 627, 665.

— Arason á Reykhólum, 710.

—- Árnason í Stóradal, 700.

—
Björnsson, lögmaðr, 142, 710.

—
Björnsson á Hofi, 132.

— Einarsson, biskup að Skálholti,

175, 176, 184—186. 188, 193,

484.

— Eiríksson (smek), konúngr, 108,

130, 141, 457, 562. 572, 652,

656, 673, 671. 680. 695. 705,

713.

—
Erlíngsson Norugs konúngr,

223—226, 541.

-
Eyjólfsson, biskup í Skálholti,

680.

— Gabriel de la Gardie, greifi, 498,

699, 700.

—
Gizurarson, biskup i Skálholti,

74, 97, 131, 156, 157, 162, 219,

321, 322, 333, 337, 372-374,

379, 383, 391, 393, 395, 396,

401, 403—406, 408-411, 413,

414, 417, 418, 420, 421, 423-

466, 468, 469, 473, 475, 483,

Dipl. Isl. I. E.

484, 486, 487, 490-494, 496,

506—508, 512, 519, 524, 586,

589, 590, 596, .598, 626, 719,

720. — Magnús biskups Gizurar-

sonar máldagar, 395, 396, 401—

423, 464—466, 483—490.

MagniisGrímsson,prestr á Mosfelli,167.

—
góði Guðmundarson, prestr á

þíngvöllum, 358, 359, 393, 395,

426, 494, 496. 497, 506, 507,

519, 719.

— Hákonarson (lagabætir), Noregs

konúngr, 108, 141, 155, 442,

445, 520, 548, 553, 566, 567,

602, 609, 613, 614, 618, 619,

621—623, 625, 629—632, 634,

636, 637, 639-644, 646, 647,

650—653, 655, 656, 658, 659,

661, 663—665, 667, 668, 680,

682, 685, 689, 692, 695, 698,

705, 707, 711, 712, 730.— Magn-
ús saga lagabætis, 614,626, 663.

—
prestr Helgason, 511.

— Jónsson lögmaðr, 131, 133, 576.

—
(Jónsson), faðir Árna, 67, 73,

75, 86, 88, 99, 100, 108, 109,

117, 119, 129, 131—133, 140,

n2, 149, 150, 155, 158, 168,

174, 180, 183, 195, 198, 200,

201, 203, 207, 208, 219, 225,

230, 234, 235, 237, 238, 240.

2t7, 250, 253, 256-258, 267,

269, 280, 283—285, 289, 292,

296, 304, 319, 322-324, 327,

329—332, 334—339, 342, 362,

364, 373, 387, 391, 392, 395,

396, 398, 400, 404-406, 408—

411, 414, 422, 433, 437, 439,

441, 444—446, 448, 450, 453,

455, 457, 459, 460, 462, 465,

472—474, 476, 477, 480, 489,

490, 495, 497, 503, 506, 511,

519, 535, 537, 539, 546, 548,

550, 551, 554, 555, 557, 559,
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563, 566, 569, 571, 572, 574-

576, 578, 579, 581, 590, 591,

595, 619, 623, 63i, 636, 637,

639, 641, 642, 651-653, 658,

669, 672, 673, 675, 677—679,

682, 687, 689—691, 694, 696,

702, 725—728.

Magnús (Jónsson gamli), faðir Björns,

444.

— hinn berfætti (berbeinn, Ólafsson),

Noregs konúngr, 188, 224, 487.

— hinn góði (Ólafsson), Noregs

konúngr, 193.

—
(Olafsson), faðir Finns, 75, 184,

474.

— Pálsson , prestr í Reykjaholti,

191, 279, 348—361, 467, 471,

474, 476.

— Pétrsson, prófastr í Skaptafells

þíngi, 196.

— rex Norwegiæ, 226, 292 {z=z

Magnús Erlíngsson).

— blindi (Sigurðarson) , Noregs

konúngr, 523.

— Stephensen í Viðey, justiziarius,

562, 639, 651, 689, 690.

—
(Teitsson) faðir Markús stipt-

prófasts, 491.

—
þórðarson, 474 (= Magnús

Pálsson).

—
(þorkelsson) faðir Jóns á Sval-

barði, 76, 119.

—
þorláksson á Melum, 271,272,419.

—
þorsteinsson, Síðu-Hallssonar,

193.

— faðir Andresar, 683.

— faðir Hallkels ábóta á Helgafelli,

282, 393, 395, 574.

— faðir Halls (skálds?), 697, 698.

— (Magnús ?) faðir J. (Jóns ?), óvíst,

692.

— faðir ínga, 399.

Magnúsmessa eyjajarls, 75, 87.

mál (máltíð), 218. — málsverðr, 242.

— um máls sakir, 320. —
morginmál, 203.

málbók, 256.

máldagar:máldagablöð,168.
—máldaga

bók,(-bækr), 167,172,180,202, 217,

218, 249—251, 253, 256, 257,

264, 265, 267-269, 271, 272,

276, 278, 280, 319, 392, 401,

464, 465, 467, 470. — máldaga-

bók biskupsins í Skálholti,

469 =: stólsmáldagi.
— mál-

dagabók Helgafells klaustrs, 575,

576. —
máldagabók frá Hítar-

dal, 490, 491. — máldagabók

frá Skálholti (1601 = D 12),

167-169, 172, 178, 179, 217,

249—251, 253, 255, 256, 264,

265, 267-272, 274—278, 303,

354, 369, 392, 395, 396, 401,

403, 409—411, 413, 417-422,

464-466, 469, 470, 592-597,
— máldagabók frá Skálholti

(1598 = A. M. 263 Fol.), 250,

253, 254, 256, 257, 269, 270,

276, 319, 392, 395, 404—411,

465, 489, 495, 497, 506, 511.

— máldagabók í Skálholti, 592.

—
máldagabréf, 172—174, 195,

472. — máldagabréf milli íslend-

ínga og Noregs konúngs, 623,

625, 636; sbr. skildaga bréf.

—
raáldaga copiur, 575. —

máldagakver, 168, 253. —
máldagi milli íslendínga og

Noregs konúngs, 636, 637, 639,

640, 642, 644, 646; sbr. skipan.
—

máldagi milli konúngs og

erkibiskups, 224. —
krýníngar

máldagi, 225. — Iandamerkur(!)

máldagi, 575. —
máldagar

(-dagi), 96, 168, 173, 178, 195,

252, 254, 255, 466, 467, 575,

592—597. —
máldagi á skrá,

244. — máldagi gjörr á alþíngi,
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496. — máldagi lögréttuborinn,

467. — máldagar hafðir í lög-

réttu, 248, 249, '466. —
kirkju-

máldagar, 467. —
máldagi

kirkju, 178—180, 217, 218,

244—257, 264—280, 302—304,

372, 519—522. — máldagi á

kirkju, 268. —
vígslumáldagi,

kirkju, 420, 594. — aðalmáldagi

(kirkju), 592, 594. — stólsmál-

dagar (-dagi), 467—470, 475. —
safn af stólsmáldögum, 592. —
heimamáldagar (-dagi),467

—470.

— máldagi fyrir kristbúi, 194—
203. —

rekamáldagi, 478. —

fjöruroáldagi, 195. —
biskupa-

máldagar, 467. — aðalbók mál-

daga, 467. — máldagi klaustrs

(staðarins) í Viðey, 485, 489. —
vígslumáldagi Viðeyjar klaustrs,

489, 492. — máldagi um veiði

í Elliðaám, 485, 511—513. —
Reykholtsmáldagi, 279,280,348—
351, 466-480.— máldagar Stafa-

holtskirkju, 178—180. — máldagi

fyrirferju yfir Ölfusá, 319, 320. —
máldagar kristbúa í Skaptafells

þíngi, 194—203; sbr. máldaga:

Auðunnar — Gísla — Gyrðs —
Magnús Gizurarsonar — Michaels

—
Oddgeirs

— Odds — Páls —
Sigvarðar

—
Stephans

— Sveins

— Wilchins —
porláks.

málefni andaligt, 550. — veraldlegt,

550; sbr. causa.

Málfríðr Torfadottir hirðstjóra, 700.

—
(hin milda) Torfadóttir Jóns-

sonar, 700.

Mallgil, 521, 522 (= Mjallgil).

málmpottr, 352.

málshættir, 683.

Manensis episcopatus, 717.

Manfredus presb. card., 213.

mannaforræði, 609.

manndráp, 618, 648, 649.

manneldi, sjá gesta eldi, gistíng,

matgjafir.
— manneldi, á fé

manna, 674. — manneldi í

Miklaholti, 273.

mannhelgi í Jónsbók, 156, 685, 691,

692, 7(>2.

Mar (— Már?), 171.

Már (Atlason), faðir Ara á Reykja-

hólum, 191.

—
(Ilúnrauðarson), faðir Hafliða,

188, 190, 192, 193.

marca argenti (— mörk silfrs), 719.

Marci (Marcij) evangelistæ (dagr),

435, 446, 449, 452, 454, 455,

458, 461, 463.

Margrét Eyjólfsdóttir, 132.

— Sæmundardóttir, frá Odda, 519.

627.

—
drottníng (Valderaarsdóttir), 701 .

—
(af Fossi á Mýrum?), 277.

— móðir Ólafs á Skoptastöðum, 400,

Margrétarmessa, 689.

María mey, 507—511, 525. — Maria

virgo, 463. — Sancta Maria,

419, 438, 440, 443, 459, 461,

523. — Beata Maria semper

virgo, 431. — Domina, — vor

frú, Maria drottníng, 436. —
María drottníng, 303, 409, 466,

511, 594. — Maríamóðir drott-

ins, 477. — María guðs móðir>

416, 491, 492, 510, 523. —
Maria móðir Krists, 203, 438,

441, 443, 489. — Maria beata

dei genetrix semperque virgo,

347, 383. — Maria intemerata

genetrix Salvatoris, 7, 13, 20,

23, 30, 32. —
upprisu-birtíng

várrar frú, 509, 510.

Maria in Aquino (diac. card. S. Mar.

in A.), 295.

— in Cosmidin (diac. card. S. Mar.

in C), 295, 348.
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Maria Magdalena, 413. 435, 438, 440,

443, 446, 449, 452, 454, 455,

458, 461.

— in Porticu (diac. card. S. Mar.

in R), 213, 295.

— trans Tiberim (presb. card. S.

Mar. tr. Tib.), 295, 585.

— in via lata (diac. card. S. Mar.

in via 1.), 295, 585; sbr. Mariu

kirkjur, Mariu messur.

Marini, skjalavörður, 514—516. 518.

531, 587, 588.

Marinus II. páfi, 47, 48, 51.

Maríu kirkja: á Álptamýri, 371. —
at Apavatni, 405. — á Bakka í

Hrútafirði, 277. — at Bílds-

felli, 409. — á Breiðamörk, 168.

— í Einiholti, 407. — í Eyjum
í Kjós, 267. — á Gufunesi, 269.

— á Hítarnesi, 275. — undir

Hrauni, 278. — í Hvammi í

Norðrárdal, 420. — á Hvann-

eyri, 592. — at (Innra) Hólmi,

416. — í Kirkjubæ, 394. — á

Kolbeinstöðum, 274, 275. — í

Lángaholti, 408. —- á Ljótar-

stöðum, 256, 257, - - at Melum,

419. — í Miðarnarbæli (Miöbæli),

252, 255. —
í Oddgeirshólum,

410. —
1 Oslo í Noregi, 292.

— á Ragnheiðarstöðum, 411.

— á Rauðalæk, 168, 244, 248.

— á Sólheimum í Myrdal, 251,

252. — í Tjaldanesi, 466. -
í

Vörðufelli (Fjalli), 406. — Mar.

kirkja og staðr í Viðey, 506. - -

Mar. kirkja í þerney, 412. --

at Ökrum, 596.

Maríumessa, 249, 251, 257, 269,

405—407, 411, 458, 466. - M.

hin fyrri, 203, 218, 250, 255,

256, 275, 278, 279, 372, 407,

408, 419, 435, 511, 717. — M.

síðari, 224, 255, 256. 275. 278,

279, 304, 342, 407, ~ Maríu-

messu aptan hvarntveggja, 564.

565. — Mariumessu æftan

(aptan), 571. — Mariumessu

aptan hinn síðara, 574. — Maríu-

messa hin efri, 276. — Maríu-

messa um föstu, 265, 270. —
Maríumessur allar, 268, 276.

'H2, 455. — Maríumessur tvær,

238, 569. — Maríumessur fjórar,

435, 438. 439, 442, 446, 448.

454, 461, 463. ~ Maríumessur

fimm. 451. —
J)íngmaríumessa

(visit. Mariæ), 235, 451. — Mariu

vitjnnardagr, 451.

Mariu skript, 597.

Mariæ annuntiatio, 59. -~ Mariæ as-

sumptio (= Maríumessa hin

íyrri), 26, 38, 52, 56, 59, 435,

438, 449, 455; sbr. assumcio.

— Mariæ nativitas, 26, 38. 59.

—- M. nativitatis octava. 452,

455, 463. — Mariæ purificatio

(kyndilmessa), 26, 38, 59. —
Mariæ sollempnitates (solenni-

tates), 211. 347. 583.

inark á fé, 401.

mark á landareign, 280, 471. 475,

I

578.

I

Markhollt (í Helgafellssveit). 577.

j

Marklækr (á Akranesi), 417.

Markús (Geirsson), faðir Magnúsar

skólameist., 522.'

I

—
(Gíslason) af Rauðasandi, 352.

--
Magnússon, stiptprófastr, í Görð-

um, 491.

— Marðarson. prestr. 185, 187.

—
Skeggjason, h'igsögmnaör. 64.

70, 129, 188, 498, 501.

—
þórðarson á Melum, 494—496.

591.

--
(á Skógi

— Markúsfóstri), 221.

— faðir Jóns, 253.

—
67, 68 (~ Markús SkeggjasoH V).
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Marqiiardus de Grumbach, 216.

Márstaðir á Akranesi, 418.

Mástaðir í Húnavatns þíngi, 305.

Marteinn (Björnsson), faðir Jóns,

225, 226, 292.

— Einarsson, bisknp í Skálholti,

168, 683.

—
biskup í Björgvin, 297.

— faðir Bjarna pr. á Eyðuni, 168,

253.

— faðir Hákalla-Bjarna, 168.

Martinus fsanctus), 295.

Marteinsmessa, 79, 85, 90, 92, 98.

103, 107, 112, 116, 121, 123,

136, 144, 145, 151, 159. —
Martini altari í Viðey, 489. —
Martini episcopi festum, 59. —

Martini kirkja at Melum, 419.

— Marteins biskups kirkja á

Hvanneyri, 592. — Martini

kirkja í Vörðufelli (Fjalli), 406.

iiiatgjafir, matgjöf, manneldi, 78, 90,

101. 110, 121, 131, 134, 144,

151, 159, 201, 536. - smámat-

gjafir, 201. — kallmanz uordr

(verðr), 201, 203. — veita þurfa-

mönnum í þijú mál, 218. —
fæða þurfamann, 268. -- ala

þurfamenn jafnmarga hjóuum,

265. — ala menn (mann), 169,

174: sbr. mál.

Matheus (guðspjallamaðr), 18»^.

rnatr : inatar vætt, 320. — XX vættir

matar. 275. — rnatar reiða á

Bessastöðum, 342.

inatreki, 249.

Mattheus Parisiensis (Parísarklerkr,

frá París), 530, 542.

Matthias Grossus, major Rothoma-

gensis, 718.

Mattías Guðmundsson, sýslumaðr,

575.

Matusalam, sonr Enons (Enoks), 504.

Maurer, Konr., professor. 724.

Mauritii martiris festum, 59.

Meða (Móði?), son Vingeners, 505.

meðaldagar, 513.

meðalflæðar, 536.

meðalmaðr, 402.

meinbugir á hjúskap, 486.

Melar í Hrútafirði, 277.

Melar í Melasveit í Borgarfiröi, 494,

495, 591.

Melabók hin eldri (af Landnámu),

464. — Melabók (af Landnámu).

191, 494.

Mela kirkja í Borgarfirði, 270—272,

418—419. — Mela land í Borgar-

firði, 419.

Melamenn, 271. — Melamannaætt,

274.

Melanes (í Gufudals sveit), 522.

Melasveit í Borgarfirði, 418, 493.

Melavatn í Melasveit, 272.

melr, 199. -— átta tigir mels, 199:

sbr. melteigar.
— melar (mel-

tak), Skaptafells 1 þíngi, 394.

melrakkabelgir, 164. — melrakka-

skinn. 98. — melrakkaveiðar,

155, 442, 682, 698.

Melstaðr í Miðfirði, 16, 131.

melteigar, 198, 199; sbr. melr.

membrana, 689.

Mennón konúngr í Troia, 505.

Mercandisæ, 482.

mercatores, 297, 298.

merki, landamerki, 578. — merki-

garðr, 203.

merkismaðr, 527, 664.

merkjahríngr, 182.

messa, messur, missæ, 243, 244,

248—250, 252, 255, 257, 265,

267, 269, 270, 275, 276, 278,

279, 282, 303, 371, 372, 407.

408, 413, 416, 418-—420, 423.

435-440, 442, 443, 446—449,

451—456, 458, 461, 463, (301.
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—
messuþjónusta, 219. — mis-

sarum celebrationes, 39. —
raissarum solemnia, 5?, 55, 56,

211, 347, 583. — hundrao sálu-

messna, 342. — sálumessur,

219, 256. — sálutíðir, 252. —
messa de sancta cruce, 435.

messu djákn, 180.

messu reiða prests (1178): ametta.

messuserkr. stola. hökull. hand-

lín. corporall. kalekr. patina.

(altarisdúkr. lindi). vín ok vatn.

oblata. vígðr altarissteinn, fastr

eða laus. bækr. Ijós. tveir menn

fastandi, aðrir en hann sjálfr.,

243. —
prests messuföt, 270,

275.

messu reiða (messu klæði): guðve^ar

hökuU, 350, 471, 476. — höklar

grænir og bláir, 597. — lérepts

hökuU, 597. —
pells höklar,

597. ~ silki hökull, 592. —
kantarakápa (-kápur), 402, 413,

416, 417, 597. - lindi, 244. -
messuklæði, 252, 282, 597. —
messuföt, 255, 256, 266, 269,

273, 278, 350, 355, 402, 404,

413, 416, 417, 419, 471, 472,

476. —
messuskrúði, 248. —

sloppr, sloppar, 255, 269, 402,

413, 416, 417 »597. - línsloppr,

266. —
stola, 243, 416. -

vaxljós, 244. — messufata kyrtiU

{= kistiU?), 416. — at skrýðast

í messum, 372.

messudagar, 182, 374. — raessudagar

í hæsta haldi, 241. — messu-

dagar löghelgir, 242. — messu-

dagar lögteknir, 375.

messusaungr, 256, 489. —
skipan

um messusaung, 423—463. —
messu upphaf, 428. — latínu-

saungr, 428. —
grallarasaungr,

428. — messubækr, 428, 431.

— Agnus Dei, 587. — Beati

immaculati, 244. — Credo in

unura (trúarjátníngin), 428, 435,

437, 439, 442, 446, 448, 451,

454, 455, 458, 461, 463. -
Communicantes, 431, 436, 438,

440, 443, 447, 449, 452, 456,

459, 462. — Dorainus vobiscum

(forsaungr), 428. — Et te in

veneratione, 431, 436, 438, 440,

443, 447, 449, 452, 455, 456,

459, 461. — Hanc igitur, 432,

436, 438, 443, 447, 449, 452,

456, 459. -- Præfationes, 428,

435, 440, 447, 449, 452, 454-

436, 458, 461. — Puer natus,

428, 435, 437, 439, 442, 446,

448, 451, 454, 455, 458, 461,

463. — Qui ascendens, 430,

436, 438, 440, 443, 447, 449,

452, 454, 456, 459, 461. —
Qui corporali ieiunio, 429, 435,

438, 440, 443, 447, 449, 452,

454, 456, 458, 461. — Qui cum

unigenito, 430, 436, 438, 440,

443, 447, 449, 452, 454, 456,

459, 461. — Qui post resurrec-

tionem suam, 430, 436, 438,

440, 443, 447, 449, 452, 454,

456, 458. — Qui pridie, 243.

— Quia cum unigenitus, 429,

435, 438, 440, 443, 447, 449,

452, 454, 456, 458, 461. —
Quia per incarnati, 428, 435,

436, 438, 440, 443, 447, 449,

452, 454, 456, 458, 459, 461,

462. — Qui salutem, 429, 435,

438, 440, 443, 447, 449, 452,

454, 456, 458, 461. - Quesu-

raus doraine, 432. — Sanctus,

428. — Sursum corda, 428. —
Te deus (domine) suppliciter

exoraraus, 431, 436, 438, 440,

443, 447, 449, 452, 455, 456,
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459, 461. — Te quidem domine,

429, 435, 438, 440, 443, 447,

449, 452, 454, 456, 458, 461.

— messusaungsmenn, 282, 489.

met biskups, 316.

Metensis episcopus, 6, 12, 20, 22.

metfé, 166, 167, 248, 350, 465, 471,

476.

metropolis, 346, 583. —
metropoli-

tana ecclesia (Nidrosiæ), 228,

229. —
metropolitanus (= erki-

biskup), 210, 346, 583, 589.

Meyjavatn í Melasveit, 272.

Michael biskup í Skálholti, 179, 180.

Michaels máldagi: í Skálholti,

253. — 1 Stafliolti, 179, 180. —
—

höfuðengiU: Michaels kirkja

í Skarði (ytra), 353. — Michahelis

archangeli festum, 59. — Michie-

lis messa, 240. — Micaels

messa, 218. — Mikals messa,

276. — Mikjáls klaustr iBjörg-

vin, 483, 484, 541.

Miðarnarbæli undir Eyjafjöllurn, 252—

255, 725 = Miðbæli.

Miðberg við Grímsá, 280, 470, 475.

Miðbæli undir Eyja^öUum, 252; sbr.

Arnarbæii.

Miðdalsmúli í Borgarfirði, 180.

Mið^örðr, 579, 603.

Miðsíða (? á miðri Síðu), 580.

Miðhús í Eystrahrepp, 406.

~
í Gufudalssveit, 522.

Miðskáli undir EyjaQöllum (= Ás-

ólfsskáli), 256.

miðvikudagr, 236, 342, 366, 418. —
miðvikudagr í gángdögum, 374.

—
miðvikudaga fasta, 236. —

miðvikunótt (-nætr), 375. —
miðvikunætr í lángaföstu, 376,

391.

Mikjáls klaustr, sjá Michaels.

Miklaholt 272, 273, 421. — Mikla-

holts kirkja, 422. — Miklaholts

kirkju máldagi, 272—274. —
Miklaholts land, 273.

Miklibær (í Blönduhlíð?), 321.

Mikligarðr (Constantinopel), 495.

Milzovianus codex, 557.

Mimindensis episcopus, 58.

miracula Augustini archiepiscopi (Ey-

steins erkibiskups), 531.

missarum celebrationes (solemnia),

sjá messa.

misseri, 390, 394, 404, 406, 465,

471, 476. — misseristal, 74, 97.

—
tveggja missera vinnumenn,

680. — VI missera björg, 389,

390. — VIIl missera björg, 389,

390.

misteria, sjá mysteria.

misþyrmsla kvenna, 241—243.

mítr (mitra), 26, 38, 44, 47, 60, 61.

Mjallgil, 521, 522.

Mjófaból, 401 — Mjófidalr (dalrinn).

MjófaQörðr, 578; sjá Mjófifjörðr (Nes-

vogr).

Mjófanes í Fljótsdalshéraði, 340.

Mjófidalr (dalr) í Húnavatns þíngi,

398, 401 = Mjóvaból.
—

(jörð) í Húnavatns þíngi, 398.

Mjófiprðr í AustQörðum, 341.

—
(nú Nesvogr) í Helgafells sveit,

578.

mjólkrtoUr til Gufudals kirkju, 521.

mjöð ok malt (rétt.: móð ok mátt),

220, sbr. 223.

mjöl, 317, 318. —
mjöl til íslands,

223, 291, 293. -
triginta lest'

farinæ, 228, 229, 293. —
mjöl

gjald til prests, 268. — kvernar,

278. —
mjölvægr matr, 167,

422.

Moguntiensis (Moguntinensis, Mo-

guntinus, Mogontiacensis) ar-

chiepiscopus, 6, 12, 41, 59, 216.

Moguntinus archipresul, 42.

moldflag, 576.
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Moldgil í Helgafells sveit, 578.

Monasterium s. Mariæ de Tuta in-

sula, 523. — monasterium in

regno Norwagie, 722.

Mone, fornfræðíngr á þýzkalandi, 171.

moneta Norwagiæ, 718.

mórendr, sjá vaðmál.

Mors (Dauði) meistari, 239.

Mosfell í Mosfellssveit, 167, 188,

. 268, 269. - Mosfell (í Mosfells-

sveit), 500. —
Mosfellssveit,

188, 268, 269, 535.

Móyses vinr guðs, 181. — Mósis lög,

129.

Múla hreppr, 521.

Múla þíng (sýsla), 131, 132, 254,

341, 608, 611, 613, 614, 662,

664, 687. — Múla sýslur, 247,

441.

Múli í Kollaflrði, 522.

Munaðarnes á Ströndum, 476.

Munan biskupsson, 527.

Munch, P. A., prófessor, 72, 183,

359, 362, 432, 524, 619. 666,

667, 669, 724.

mungát, 232.

múnkr (múnkar), 222, 233, 261, 291,

355, 483, 579. —
kaupferðir

raúnka, 530. — múnkaklaustr á

Englandi, 481. — múnkaletr,

681. — múnklífi, 128, 282, 483,

484, 510. —
Munkelifsbog frá

Björgvin, 730. —
múnkareglur

Augustini, 485. — svartmúnka-

klaustr í Niðarhólmi, 523. —
predikarabræðra klaustr í Niðar-

ósi, 523. —
grámúnkaklaustr í

Tötru, 523. ~ svartmúnkaklaustr

í Viðey, 485. — múnkar á

þíngeyrum, 305.

Múnkaþverá (klaustr), 193, 321, 322,

355, 421, 483.

Múnkhólmr við Niðarós, 523.

munoðlííi, 241.

Munon konúngr í Troia. 505. sjá

Mennon.

músagángr í Viðey, 485.

mútur, 632.

Mýdalr í Kolbeinstaöa hrepp, 275.

myndir, 367, 672, 673, 698. 704,

710, 711, 714.

Mýnes í Eyða þínghá, 249.

Mýra-Knjúkr (þorvaldsson í Dýra-

firði), 399.

Mýrar (á Mýrum í Borgarfirði), 100,

173, 174, 189, 276, 303, 349,

595—596. — Mýra sýsla, 100.

— Mýramenn (í Borgarfiröi), 188,

502. — Mýramenn (í Húnavatns

sýslu), 305.

Myrdalr (Mýdalr) á Kjalarnesi, 402.
—

(Mýdalr) í Skaptafells þíngi,

251, 252, 333, 700.

mysteria sacra, 601.

Mælifellsgil á Bjarnardal í Borgarfirði,

180.

mælir akrlands, 268. — mælirkorns,

198, 199, 201, sjá korn.

Möðrudalr á Fjöllum, 254.

Möðruvellir í Eyjafirði, 132, 202,

340, 617, 729. - Möðruvell-

ínga ætt, 193, 202. — Möðru-

vellíngr, 191, 202. — Möðru-

valla réttarbót, 647, 656, 693,

703, 713.

Möðruvellir í Hörgárdal, 355, 357,

486.

Mörðr (Valgarðsson), 386.

— faðir Markús prests, 185, 187.

Mörk í Bólstaðarhlíðar hrepp, 398, 400.

— á Síðu, 394.

mörk (skógr), 66, 69.

mörk
, mörk silfrs (?) , 65 , 402.

— mörk fríÖ, 199. — möric

vax, 272, 316. — mörk vað-

mála, 197, 199. — mörk hrepp-

stjóruni, 537. — mörk vegin,

98, 311. — niörk brends silírs
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(vegin), 165, 316, 381. — hálf

mörk, 402. — hálf mörk silfrs,

66, 69, 633. — hálf mörk leysi

vætt, 422, 423. — hálf mörk

landaura gjald í Noregi, 633. —
hálf mörk fullréttis skaði, 659.

— minna en hálf mörk öfund-

arbót, 659. — hálf raörk þokka-

bót hin mesta, 659. — hálf

mörk vaðmála, 197, 199, 201.

— hálf mörk þriggja álna aura,

316. — hálf mörk matar vætt.

iilhir vætt, skreiðar hundrað,

320. — hálf mörk vöru, 197. —
hálf önnur mörk til biskups,

386. — tvær merkr prestkaup,

266, 304, 407. — tvær merkr

vaðmála, 250, 251, 257, 405. —
tvímerkíngr (II. marka baugr),

384. — þrjár merkr Qár, 66. —
þijár merkr vaðmála, 273. --

—
þrjár raerkr til biskups, 386.

—
þrjár raerkr í lögréttu, 376,

377, 385. — þrjár raerkr, 465.

—
þriggja raarka sekt, 311, 313,

314. — þrjár merkr fyrir hald

á viðrlögum, 537. — þríraerk-

íngr (III. raarka baugr), 384. —
Qórar merkr vaðmála, 257, 276.

—
iQórar merkr prestkaup í

Hjörsey, 304. — eiðar falla til

IV marka, 653, 654, 657. —
IV merkr prestkaup á Hvanneyri,

592. — IV raerkr prestkaup í

Stóra-Ási, og fæði raanns eða

hests raeð honum á vetr, 594.

— IV merkr prestkaup á Ökrura,-

596. — hálf íimta mörk til

biskups, 386. — V raerkr silfrs

í sekt, 649, 657. — sex raerkr

í lögréttu, 377, 380, 385. -

Xllraerkrsexálnaeyrisísekt, 649.

— XIII merkr ok VIII ortugar sekt,

649, 650, 657, 658. — XV merkr

Dipl. Isl. I. B.

í sekt, felldar til V marka, 657.

— XX merkr í fjórðúngi, 311,

313, 314. - XXI raörk silfrs,

719. — XL raarka raoll (mál),

649, 657. - LXXX merkr silfrs,

719. — V hundruð merkr til fé-

hirzlu páfans, 543. — IV þús-

und merkr silfrs, 542. — XV
þúsund raerkr sterlínga, 543. —
XXX þúsund merkr silfrs, 542;
sbr. marca argenti.

mörr, gjörr á hausti, 317, 318.

Mörtúnga á Síðu, 394.

Nábúar, 536: sbr. búi.

Naccus (= hnakkr: super naccum

equitare), 59.

nafnbætr, nafnbót, 612, 664, 665.

Narfeyri (zn= Eyri við Áiptafjörð),133,

464; sjá Eyri.

Narfi, faðir Árna, 576.

-—
(Snorrason), faðir Skarðs-Snorra,

533, 597.

—
prestr (Skarðs-Snorrason, á Kol-

beinstöðum), faðir þorláks lög-

manns, 506, 515.

— faðir Bjarna {~ Narfi ívarsson

ábóti?), 680.

— ívarsson , ábóti á Helgafelli,

680, 681.

natale Domini (= jól), 26, 38; sbr.

nativitas.

natalitii dies (archiepiscopi), 52.

natalitium Petri & Pauli, 211, 347,

583.

— ordinationis (archiepiscopi), 56.

nativitas Domini, 211, 347, 583;

sbr. natale.

nativitatis dominicæ dies, 52, 56, 59.

náttúru lögin, 368.

nauðgan kvenna, 291 ; sjá rais-

þyrrasla.

NaustQara (í Landeyjum), 157.
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naustgjörð í Skógarness land, 273.

iiautpeníngr: hans verð, 165, 316,

317. —
kýr nyt, 268, 270. —

naut, 522. — vetrbeitnautum,522.

— beit handakúm (ítak), 577. —
nauta afréttr, 273, 278. — naut

vetrgamalt, 273. — vxn tamir,

282. — yxn, 248. — gðldnaut,

248, 394. — graðúngr, griðúngr,

282, 577. — griðúngr vetrgam-

all, 255. —
vetrúngr, 315. —

griðúngr tvævetr, 279. — tvæ-

vætt naut, 315. —
kálfbært,

315. — naut ferjað, 320. — naut-

peníngrá Bakka í Helgafells sveit

(1250) : kýr XII, 577. — á Eyri 1

Álptafirði (c. 1224): kýr íjórar,

465 — at Görðum c. 1220:

kýr tíu, 418. — at HafsQarðar-

ey c. 1223: kýr tólf, 423. ~
at Hólmi innra c. 1220: kýr

átta, 416, — atMelum c. 1220:

fimm kýr (sextán kýr, oxi sex

vetra gamall), 419. — í Reykja-

holti c. 1224 : kýr XX, griðúngr

tvævetr, 470, 475
;

—
í Saurbæ á

Kjalarnesi c. 1220:kýrtíu, grið-

úngr tvævetr, 402. — með

Skarðs kirkju (1259): XV kýr,

griðúngr, 597. — á þykkvabæ

c. 1218: XL kúa. oxn XI tvæ-

vetrir. III þrevetrir. II íjögra

vetra. I átta vetra. VI fimm

vetra. griðúngar tvævetrir II.

vetrgömul naut XXV. kálfar

XXII, 396. — at Ökrum (1258):

VI. kýr kirkjunnar, 596 ; sjá kýr,

kvíga, uxi, arðruxi, öldúngr, oxn,

{= vxn, yxn).

Neapel, Neapoli, 585, 586, 588, 589.

necrologium Augiense, 170, 171. —
necrologiura Islandicum, 666.

Neöra-vatn, = vatn it neðra.

Nefjúlfr, faðir þórarins, 54.

nefndarmenn, 705. — nefndar vitni,

653, 654, 657.

nepotes, 547.

Nerei & Achillei (presb. card. tit.

ss. N. & A.), 213.

Nes (á Nesjum, Suðrnesjum), 495.

Nesja-Knjúkr (þórólfsson), 399.

Nesmenn, 511, 512.

Nesvogr (fyr. Mjófifjörðr) í Helga-

fells sveit, 578.

iiet, 512. — (í) netjura, 465. —
þrítugr nótr kópheidr, 597.

Nicholas, faðir Hámundar, 498, 506.

Nicholas kirkja, sjá Nikolás.

Nicholaus biskup hinn helgi af

Mirrea, 198, 409, 421. — Ni-

cholai altari í Viðey, 489; sbr.

Nikulás, Nikolás kirkja.
— Ni-

choiassmessa, 276.

Nicholaus (diac. card. S. Nicolai) in

carcere Tulliano, 213, 295.

Nicholaus, diac. card. S. Mariæ in

Cosmedin, 295. ,

Nicolaus I. páfi, 25, 28, 31, 36., 38,

42, 44, 46, 49, 50, 57, 58, 61 -

63, 177.

- n. páfi, 377.

— V. páfi, 15.

Nicolaus Albanensis episcopus, 209,

213, 346, 582. = Nikolaus

kardínáli.

Nið, áin hjá Niðarósi, 523.

Niðarhólmr, klaustr í Noregi, 194,

483, 492, 509, 523-525, 530,

720-722; sbr. Hólmr.

Niðarós í þrándheimi, 189, 204—207,

214, 223, 224, 258, 260, 291,

296, 342, 343, 355, 361, 367,

423-426, 445, 494, 513-515,

523—525, 527, 529, 531, 541,

546, 554, 573, 581, 585, 586,

588, 590, 598, 613, 719, 725.
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— Thrudensis urbs, 210. —

erkibiskup í Niðarósi, 585, 602:

717; sbr. erkibiskup, erkistóll. —

Niðaróss biskupsdæmi, 58H. —
Niðaróss erkibiskupsdærai, 344,

517, 581— 585, 588, 598, 599.
'

—
erkibiskupsdærai í Niðarósi, I

581. — Niðaróss kaupstaðr, 549. I

— Niðaróss kirkja, 223, 412,

541, 586, 588.

níðíngsverk, 650, 658.

Nidrosiæ, 226. — Nidrosiense

capitulum , 296 ,

— Nid-

rosiensis archiepiscopatus, 587,

717. — Nidrosiensis archiepi-

scopus, 284, 292, 345, 514,

515, 517, 518, 531, 587, 588,

598, 720. — Nidrosiensium

archiepiscopus, 581. — Nidrosi-

ensis civitas, 583. — Nidrosiensis

dioecesis,518,531,721.
— Nidro-

siensis ecclesia, 226, 230, 292,

296, 587, 588. — dies conse-

crationis ecclesiæ Nidrosiensis,

347, 584. — Nidrosiensis pro-

vincia, 518. — Nidrosiensis

urbs, 346, 583.

Nikolás kirkja: at Bíldsfelli, 409. —
í Eystra Skarði, 353. — í Haf-

Qarðarey, 421. — í Keldudals-

holti, 251. — at Melum, 419.

—
í Mýnesi, 249. — í þerney,

413.

Nikolás (Bergþórsson), ábóti á Múnka-

þverá, 170.

Nikolaus Danakonúngr, 176,

— kardínáli af Albano, 189, 205,

207, 517; sbr. Nicolaus Alba-

nensis.

Nikulás Björnsson, sýslumaðr, 683.

— Einarsson í Héðinshöfða, 67.

— Oddsson í Kalmanstúngu, 506,

608.

Nikulás þorsteinsson, faðir Einars á

Héðinshöfða, 67.

— faðir Pétrs biskups, 387.

—
biskup af Mirrea, 421 . (- Nicholaus

biskup hinn helgi).
— Nikulás

drápa Halls prests, 421. —
Nikulás saga á íslenzku, 421.

sbr. Nicholas, Nikolás.

—
biskup í Osló, 361.

—
þormóðsson, klaustrhaldari, 196.

— faðir Thómasar fógeta, 183.

Ninive borg, 238.

níu vikna fasta, sjá föstur.

Njáll, 99 {— Eiríkr njáll?).—
(Sigmundarson) í Skógum, 352,

533.

Njálsbrenna, 340.

Njálstaðir í Húnavatns þíngi, 398, 400.

Njarðvíkr máldagi í Múla þíngi, 341.

njósnir, 612.

Njörðr, son Ýngva Tyrkjakonúngs, 502.

Noé in arcá, 209, 345,582. — ,Nói,

sonr Lamechs, 504.

nona, 244.

nónhelgir dagar, 513, 564, 565.

Nordalbingia, 15. —
Nordalbingi

(-albingorum), 5,11, 20, 22, 23, 26,

29— 32. — Norblingorum gens

(=i: Nordalbingi), 26, 38.

norðan (fyrir norð. land), 544, 619—
622; (fyrir norðan), 624.

norðanlands, 367.

Norðanmenn, 306.

Norðfjörðr í Noregi, 666.

Norðlendíngar, 192, 321, 326, 332,

334-337, 487, 602, 609, 617,

619, 661, 667, 673.

Norðlendínga ^órðúngr, 539, 609,

610, 612, 617, 661, 664, 666.

Norðlenzkr prestr, 524.

Norðmandi, 718.

Norðraenn, Norðniaðr, 52, 54, 68,

75, 118, 129, 156, 194, 204,

206, 230, 296, 378, 423, 445,
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481, 495, 513, 523, 569, 602,

603, 666, 667,669,719.— bréfa-

safn Norðmanna (Diploni. Nor-

veg.), 531, 581, 587, 588, 719,

721, 722, 725—728. — lagasafn

Norðmanna (Norges gamleLove),

569. — Norðmanna ættir, 194.

Norðrá í Borgarfirði, 179.

Norðrárdalr 1 Borgarfirði, 420, 591.

Norðrland á íslandi, 523, 606.

Norðrlönd, 15, 16, 18, 24, 26, 37,

40, 43, 45, 51, 52, 55, 57, 60,

162, 171, 175, 204, 238, 502,

503, 523, 542, 630; sbr. aqui-

lonares partes.

Norðrsker, 597.

Noregr, 17, 53, 54, 64-69, 74, 83,

100, 130, 164, 189, 190, 193,

204-207, 218, 223—225, 230,

233, 234, 261, 273, 283, 296,

298, 299, 305, 341, 343, 351,

356, 360, 361, 372, 373, 378,

379, 386, 387, 425-427, 483,

494, 499, 501, 502, 507—509,

513, 517, 518, 523, 528—531,

534, 539—545, 548—554, 556—

560, 562, 564, 565, 567, 569,

570, 586, 590, 602-610, 612—

615, 620, 622, 623, 626, 627,

630-635, 637—640, 642-646,

648, 651, 662-667, 670, 672,

674-676, 679, 681, 682, 684,

686, 688-690, 694, 697, 699,

701, 702, 704, 706, 709-714,

716, 719, 723; sbr. Norge,
— til

Noregis, 551; — í Norighi, 549.

—
Noregs hertogi, 730. —

Noregs höfðíngjar, 603, 604. —
Noregs konúngr (konúngar), 54,

65, 67, 74, 130, 132, 156, 163,

190, 223, 224, 299, 393, 427,

445, 457, 513, 523, 534, 557,

602, 606, 618, 623, 624, 626,

629, 630, 636, 639, 647, 649,

654, 657, 661-716, 730. —
Noregs konúngs ríki, 558, 560,

570, 573. — Noregs krúna, 693.

—
Noregs lög, 651, 669. —

Noregs menn, 68, 207, 235,

614, 649, 657, 672. -
Noregs

ríki, 552, 553, 689, 690. —
Noregs saga, 359, 669. — Nor-

egs veldi, 711.

Norge, 560, 573, 669; sbr. Noregr.
—

Norges gamle Love, 670. —
Norgis konning, 689.

Normannia, 718.

Norræna (á Norrænu. úr Norr.), 356,

546, 554, 556, 644, 689. —
Norræna (=i íslenzka), 285. —
Norrænn (=: norskr), 155, 156,

172, 427, 494, 543. — norræuir

(norskir) biskupar, 545, 590,

605, 719. — norrænir (norskir)

kaupmenn, 602, 603. — non-ænir

(norskir) klerkar, 605. — nor-

rænir (norskir) kristinréttir, 386.

— norrænir raenn, 54, 65, 67,

693. — norrænar {= norskar)

afskriptir, 573. — norrænar

(= norskar) réttarbætr, 656,

705. — norræn (norsk) lög,

634, 647. — norrænn (af Norðr-

löndum), 171. — norræna forn-

fræðafélag, 474. — norrænt

nafn, 298. — norræn fræði, 700.

norsk bréf, 207, 433. — norsk hand-

rit, 554. — norsk lög, 76, 625,

654, 655, 659, 712. — norsk

landslagabók, 659. — norsk lög-

bók, 711. — norsk mállýzka,

362. — norsk stafsetníng, 557.

— norskar bréfa-afskriptir, 225,

555. — norskar réttarbætr, 646,

647, 653, 682; sbr. norrænar,

réttarbætr. — norskir sagna-

ritarar, 628. — norskt frum-
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bréfasafn, 283, 554; sbr. Norð-

menn. — norskt handarlag, 433.

— norsku lög (Kristjáns IV.),

715. ~ norsku lög (Kristjáns

V.), 142.

Norwagia, 717. — Norwagica lingua,

293. — Norwagiensis, 292. —
Norwagiæ domus, 718. — Nor-

wagiæ regnum, 293, 722. —
Norwagiæ rex, 531.

Norwegia, 482, 547, 555. — Nor-

wegenses, 15. —
Norw(egici)

regni corona, 226. — Norvegica

historia, 667. — Norwegiorum

ecclesiæ, 215. — Norwegiæ ec-

clesia, 547. — Norvegiæ pro-

vincia, 210, 346, 583. — Nor-

wegiæ regina, 547. — Noruegiæ

regnum, 209, 227, 346, 548,

582. — Norwegiæ rex, 226, 548.

—
Noruegorum universitas (o :

Noregsmeun), 15.

Norvegr, sjá Noregr.

Norwehorum gens (Norvagorum
—

Noruueorum — Norweorum
— Norueorum — Norue-

horum — Noruenorum —
Noruuegorum — Noruuechorum

— Norwegorum), 15, 20, 26,

36, 38, 44, 47, 61, 63. — Nor-

weia, 284. — Norueiae episco-

patus, 177. ~ Noruenorum epi-

scopi, 49, 63. — Noruenorum

regniun, 42, 53, 55. — Norweon,

3, 4, 30.

norænat (snúit á norrænu), 511.

notarius Komanæ ecclesiæ, 35. —
notarius, regionarius atque scri-

niarius Romanæ ecclesiæ, 50.

— notarius atque scriniarius

sacri palatii, 39. — notarius

imperatoris, 8, 14, 217.

nótr (= nót, selanót), 597.

nunna, 193, 525. — nunnur, 550;

sbr. Sanctimoniales. — nunnu-

setr, 552.

Núpr, sjá Gnúpr.

Núpufell, 668.

Nýkomi (Landbrot), 198.

nýmæli, 85, 97, 108, 128, 163, 259.

260, 263, 286, 308, 310, 373,

379, 380, 382, 383, 387, 389—

392, 414. — um föstur, 74,

373—376, 391, 392. — um

misseristal, 74. — um stikumál,

310. — um hjúskaparleyfi, 376—
388, 391, 392. — um ómegð,

388-392.

nyt undan kúm, 418; sbr. nautpeníngr.

Næfrholt í Rángár þíngi, 353.

næsta breðra (bræðri), 65, 68 (næst

bræðrum), 69; sbr. frændsemi.

Oblátur í sakramenti, 513, 514.

óbótamál, 155, 656, 692, 698, 713.

óbótamenn, 649, 650, 653, 654, 657,

658, 682.

Oceanum mare, 7, 216.

Octabas Petri & Pauli, 186.

Octava Domini, 59. — Octava epi-

phaniæ, 436, 438, 440. — Oc-

tava raessudaga, 187. — Octave

dagar, 454, 458. — Octavis

dagar, 435, 438, 440, 442, 446,

448, 452, 455, 461. — Octavu

dagær, 463.

Octavianus Hostiensis et Velletrensis

episcopus, 295.

Octavianus s. Mariæ in via lata diac.

card., 585.

óðal, 658. — óðalsbálkr í lands-

lagabók Noregsmanna, 629. —
óðalsbændr, 634. — óðalsjarðir,

649, 650, 653, 654^ 656, 657.

Oddbjörn porkels son háks, 464.

Oddgeir þorsteinsson, biskup í Skál-

holti, 274, 491.

Oddgeirshólar í Flóa, 410.
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Oddi (í Odda) á Kángárvöllum, 188,

190, 191, 202, 224, 306, 330,

333, 335, 337, 349, 351, 354,

356, 393, 426, 484, 487, 488,

495, 503, 519, 6(>2, 603, 626—

628, 664. — Odda kirkja, 352.

353. —
Oddaverjar, 202,

330, 352, 354, 403, 424,

487, 488, 502, 591, 602-604,

608, 609, 612, 613, 615, 617,

618, 625-628, 631, 662, 664.

—
Oddaverja þáttr, 261. —

Oddaverja ætt, 503, 626, 665.

Oddi Helgason {= Stjörnu-Oddi),

181, 240.

—
(Sverrisson), faðir þorgils, 187,

188, 191—193.
—

þorgilsson prestr (á Staðarhóli),

186, 191.

— faðir Böðvars á Hvoli, 494.

— faðirStyrkárslögsögumanns, 501.

—
leigunautr píngeyra staðar, 398.

— skuldunautrpíngeyra staðar, 400.

Oddný Guðnadóttir, frá Kolbeinsá,

132.

oddr eða egg, 289.

Oddr Einarsson, biskup 1 Skálliolti,

168, 252-254, 392, 395, 491,

592, 593.

— Gizurarson, prestr, 184, 185,

187, 261, 262, 533.

— Ólason á Söndum, faðir Rafns,

371, 534, 608-610, 612-614,

616—618, 663—666.
—

Sigurðsson lögmaðr, 535.

— Snorrason, 305.

—
þórarinsson, 534, 610, 611.

—
(þórðarson) leppr, 132.

—
þorvarðarson, 666.

— faðir Ijikuláss
í Kalmanstúngu,

506, 608.

— faðir Sigurðar grikks, 495.

— faðir Sölva, 655.

Óðinn, 502.

Oðinn, sonr Friþleifs, 505.

Odo, diac. card. S. Nicolai, 213.

óðall, óðul, 634, 650. — óðul kirkna,

558, 561.

oeconomi (yconomi) ecclesiarum, 556.

officialis, 366, 493, 519, 520.

officium (messusaungr), 511. — offi-

cium pontificale, 515.

ofsamaðr, 534.

ofsvæsi, 571, 574.

Ogrs land, sjá Ögr.

ógæzku líf, 221.

okr, 108, 156, 219, 677. ~ okr-

karlar, 529. — okr-kapítuli (í

Kristinrétti), 673.

Ólafr Bjarnason, vottr í Görðum, 498.

— Hákonarson, Noregs konúngr,

644.

— Haraldsson hinn helgi, Noregs

konúngr, 53, 54, 64, 67, 68, 76,

189,205, 223, 224. 499,500,602,

632, 633, 672, 710, 711. —
Sanctus Olaus, 228. — Beatus

Olavus, 226, 293. - Beatus

Olauus martyr, 293. — Olaus

rex martyr, 227. — Olai sancti

festa, 211, 347, 584. — Ólafs

messa, 265, 270, 404, 607. —
(hin fyrri), 192, 223, 544, 569,

577. — Ólafsmessu aptan fyrra,

564. — Ólafs messu dagr, 222,

542, 710. — Canonici sancti

Olaui, 229. — Olavi kirkja í

Vörðufelli (Fjalli), 406. - Olavi

konúngi (helguð) kirkja í Tjalda-

nesi, 466. — at Melum, 419.

— Olavi kirkja í Eyjum 1 Kjós,

267. — Olavi altari í Viðey,

489. — Ólafs gildar, 206. —
Ólafsgildi, 192. — mynd Ólafs

konúngs helga, 672, 710, 711.

— Ólafs saga hins helga, 386.

— Ólafs steinar, 710.
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Ólafr (Jónsson, pr. í Grunnavík), faðir

Jóns, 140, 644, 645.

—
Lopts son hins ríka, 100, 354.

—
Margrétarson, á Skoptastöðum.

400.

—
Sigurðarson, kanoki, 281.

— Svansson, vottr í Görðum, 498.

— Sölvason, pr. á Helgafelli, 190,

191.

—
Tryggvason, Noregs konúngr,

351, 386. — Ólafs saga Tryggva-

sonar, 351, 386.

—
þórðarson livítaskáld, 179, 190,

427, 605.

—
þorvarðsson lá Gufunesi?), 497.

— kanoki á Helgafelli, 281, 282,

(— Ólafr Sigurðarson ?).

— vottr í Görðum, 498.

— faðir Jóns á Sléttu, 679.

— faðir Jóns í Vík (Reykjavík), 673.

— faðir Steingríms á Eyri, 370.

Ólafsey, 597.

Ólafseyjar, 466.

olbogi, 242; sbr. alnbogi (alin).

Óleifr halti (hjalti), faðir þórarins

lögsögumanns, 500.

Olfsnes, 413; sjá Álfsnes.

Óli, faðir Odds, 371.

oln (alin), 133, 311-313.

Óiuf Eyjólfs dóttir frá Hjalla, 132.

ólærðir menn, 289, 290, 363, 365.

Ólöf, dóttir Vermundar vitra, 505.

ómaga bálkr 1 Grágás, 389. —
ómaga björg, 134, 145. — ó-

maga eldi í Ásgarði á Síðu, 394.

— ómaga eyrir, 82, 94, 105,

114, 125, 126, 138, 147, 148,

153. — ómaga framfæri, 694,

695. — ómaga lögboðníng, 695,

707. — ómaga réttarbót, 685.

— ómaga vist í Hítardal, 274.

— ómagi karlgildr, 174, 199,

265. — ómagi kvenngildr, 174,

180, 199, 201, 203, 218, 250,

255, 265, 272, 273, 275, 276,

303, 350, 402, 419, 471, 476,

480. — kvennómagi, 178, 200.
— átta ærgilda ómagi, 341. —
hundrað álna ómagi, 342.

ómagi : á Hofi í Eystrahrepp, 303.

ómarkað (fé), 660.

ómegö, 372, 373, 382, 388-392.
omnium sanctorum festum, sjá San-

ctorum.

oratio, 372.

Orcades insulæ, 210, 346, 583. —
Orcadensís episcopatus , 717;

sbr. Orkneyjar, Horcadensis.

ordinantia (Kr. III.), 131, 388, 713.

--
hjúskapar

- ordinantia (Friðr.

II.), 713.

orðubók, 708.

orientale mare, 7, 216. — orientales

nationes, 4, 20, 22, 24, 30, 36.

— orientales partes, 482.

original, 477.

Orion (himinteikn), 183.

Orkneyjar, 606, 662, 717: sbr. Eyjar

(í Eyjum), Orcades. — Orkney-

ínga saga, 397. —
Orkneyja-

jarlar, 397. .

Ormr Ásláksson, biskup á Hólum, 366.

—
Bjarnarson, 468, 470, 471, 484.

— Daðason í Fagradal, sýslumaðr,

109, 472, 480.

—
b(óndi) Gilsson, 350, 470, 476,

(?rétt: Ormr Bjarnarson?).
— Hermundarson, 189.

— Jóansson (Jónsson) Svínfellíngr,

hinn eldri, 245, 261, 262, 321,

322, 324—326, 328—334, 337,

349, 355-358, 360, 362, 364,

367, 393, 394, 626, 725.

—
Jónsson, Svínfellíngr, hinn ýngri,

187, 261, 352, 532—534, 536»

608, 613, 614, 618, 661—663.
—

(Jónsson Breiðbæiíngr) , faðir
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Hallveigar, 279, 306, 393—395,

466-470, 473, 484. 603, 604.

Ormr Koðránsson, prestr, 184, 186,

189.

— Koðránsson, 495, 496 (= Ormr

prestr Koðránsson).

—
(prestr) Koðránsson, 495, 496.

—
Loptsson hins ríka, 119.

— Ormsson frá Svínafelli, 533,

613, 614, 618, 661-663.
—

Skeggjason, ábóti, 355.

— Snorrason (á Skarði), lögmaðr,

680.

— Sturluson lögmaðr, 679, 724.

— faðir Gunnlaugs, 150 {~ Ormr

Sturluson lögraaðr?)

—
Vigfússon í Eyjum, 183, 184.

— liinn gamli á Rauðalæk, 245,

261 (=: Ormr Svínfellíngr eldri).

~ 1 Höfn, sjá Hafnar-Ormr.

Ormssynir, 534.

Ortug (ærtogh, aurtug), 649, 650,

658.

Órækja (faðir Hólrasteins, Hólmsteins-

son), 64, 341; sbr. Úrækja.

ós: Qarðar ós, 578.

Ós (at Ósi) á Akranesi, 417.

— í Arnauesi, 417.

—
(at Ósi) í Húnavatns þíngi, 399.

— (— Litli Ós ?) í Húnavatns þíngi,

397.

—
fyrir Breiðabóistað, 203.

Ósar á Vatnsnesi, 580.

—
í Mjo'faíirði (Nesvogi), 578.

Osa (Ása?), 172.

óskiigetinn sonr, 542.

Osló, 292, 343, 361, 528; sbr. Aslo-

ensis-

ósóknar dagar, 451.

Óspakr Bollason, 725.

— Osvífrsson, 224.

ostemma — ástemma, 280, 470,

475.

ostgjald til Eyrar í Álptafirði, 465.

ostgjald til Rauðalækjar, 248.

Ostiensis episcopus, 585
;

sbr. Ho-

stiensis.

ostleifr, 352, sjá ostr.

ostr, 317, 318, 496. —
Qórðúngr

osts (til Viðeyjar), 493, 494. —
hleifr (osts), ostleifr, 352, 493,

494, 496. — casei (rángt f.

libræ casei), 494. — osttollar

til Odda kirkju, 352. — osttoll-

ar Viðeyjar klaustrs, 490—496.
- osttollr að Skarði, 597.

Ósvífr hinn spakí Helgason. faðir

Guðrúnar, 224, 274. 385.

Ósvífrssynir, 384-386.

Otgarus, Otgarius, archiepiscopus,

6, 12,

Óttar biskup í Selju, 205.

—
Bjarnar son hins austræna, 385.

Otto imperator, 216.

Otto Thott, sjá Thott.

Ottobonus, s. Adriani diac. card., 585.

óttu saungr, 180, 217, 249, 251,

252, 256, 257, 265, 266, 268,

276, 372, 402, 405, 407—411,

416, 419, 423, 466, 510—511.

óveþe, 280, 475 (— avæiði, 471)

=:= áveiði.

oxn, 174; sjá nautpeníngr.

Ozor, sjá Özur.

P. Schalaholtden, 299 (d : Páll bisk-

up í Skálholti).

páfi, páfinn, 283, 296, 363, 365,

368, 373, 514, 516, 527, 540,

549, 558, 559, 561, 569, 581,

599, 607, 721; sbr. papa,Iegati.

— boðorð páfans, 543. —
herra páfans boð, 551, 553. —
bréf páfans, 719, 723. — fé-

hirzla páfans, 543. —
legati

páfans, 549. —
skjalasafn páf-

ans, 717, 721. —
skjala-

vörðr páfans, 531, 587, 588. —
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páfaleg blezan, 570, 573. —

páfalegt skjalasafn, 719. —
páfanna skipun, 590. —

páfa

aldir, 366. -
páfabréf, 283,

343, 523, 531, 570, 572, 581,

583, 586—588, 719, 722. —

páfadómr, 561, 569, 571, 574,

—
páfadæmi, 559. — páfagarðr,

224, 343, 527, 530, 717. -

páfalegt vald, 571, 573, 574. -

páfalegt setr, 570. —
páfalegt

sæti, 573. --
páfanna bréfabækr,

514, 531, 587, 588, 722. —
páfasæti, 528. — páfastóll, 528,

541, 569, 587, 717. -
páfa-

veldi, 356. — páfa-öld, 708.

pagani, 216.

pagina concessionis, 298, 725.

palatinus comes, 216.

palatium regium Aquisgrani, 8, 14.

palatium sacrum, 39.

palatz greffue, 689.

Páll postuli, 362, 364, 571, 574,

587; sbr. Paulus.

—
(Bárðarson), erkibiskup í Niðarósi,

119, 219, 237, 388, 445.

—
Bjarnason, prestr, 185.

—
Pinnbjarnarson, 395.

— (Guðmundarson), faðir Salnýjar

og Ögmundar biskups, 131, 645.

— Hákonarson, skrifari Árna, 196,

575.

— Jónsson, biskup í Skálaholti, 298,

299, 302, 303, 306, 308, 314,

326—341, 351, 354, 356—358,

369, 372, 393, 401, 407, 424,

481, 487, 488, 497, 513, 523,

524. — bréf Páls biskups, 330—

332, 337—340. — máldagar

Páls biskups, 302—304, 340—

342, 351-355, 369—372. -

saga Páls biskups, 306, 308,

311, 369, 524.

Dipl. Isl. I. B.

Páll Jónsson Vídalín, lögmaðr, 132,

133, 220, 307.

— Jónsson (á Staðarhóli, Staðar-

hóIs-PálI), 76, 88.

— Jónsson, prestr á Melstað, 131,

133.

— Ketilsson, prestr í Hvamrai, 88.

—
línseyma, sendimaðr Hákonar

konúngs, 615.

—
Stígsson, höfuðsmaðr, 269, 411,

421, 595, 637.

— Sæmundarson frá Odda, 602, 627.

—
Sölvason, prestr í Reykjaholti,

184, 186, 188—191, 271, 279,

281, 283, 348, 349, 467, 474.

—
Vigfússon, lögmaðr, 88.

—
þórðarson 1 Vatnsfirði, 190, 191.

pallium (palleum), 20—24, 26, 28,

29, 31, 32, 34, 35, 37-39,

44-49, 51 —53, 55, 56, 59, 62, 63,

205, 210-212, 229, 347, 583,

585— 587. — subsidium pallii,

585, 586.

pálmarar (pílagrímar), 170, 171, 228,

230, 293 ; sbr. stafr ok skreppa.

Pálmsunnudagr, Pálmadagr, 342, 435,

438, 440, 443, 447, 449, 452,

454, 456, 458, 461.

Palmæ (in palmis), 59.

Pamachius (presb. card. ss. Joh. &
Pauli tit. Pamachii), 213.

Pandulfus, presbyter cardinalis, 295.

papa, papinn (= páfinn í Róm),

222, 231, 233, 234, 260, 586. -
cathol. eccl. episcopus, 213,

295, 585; sbr. páfi.
— dominus

Papa, 547.

Papar á íslandi, 194.

pápisk öld, 187. — pápiskir biskup-

ar, 388.

París, Parísarborg, 250, 481, 586. —
M. frá París, 542. — Parisar-

klerkr, 530.

Parmensis, 585.

57
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Paschalis II. páfi, 175.

paschæ sabbathum, 59.

Páskadagr, 201, 203, 225, 238, 241,

267, 276, 320, 342, 374, 375,

405, 436, 439, 440, 443, 447,

449, 453, 456, 459, 460, 462.

páskanótt, 376, 391.

Páskar, pascha, 26, 38, 226, 236,

243, 265, 354, 373, 412, 428,

435, 438, 440. 443, 449, 454,

458, 461, 463, 593. — dies

paschæ, 59. — resurrectionis dies,

52. — annar dagr páska, 250.

—
j^órða dag páska, 342. —

páskasaungr, 430. ~ páskavika,

218, 236, 241, 249, 251, 255,

257, 269, 275, 276, 278, 279,

304, 405-409, 411, 413, 435,

436, 438, 440, 442, 443, 446-

449, 452, 454-456, 458, 459,

461, 463, 466, 593, 594.

Pastor suminus, 600. •-
pastoralis

cura, 599, 600. —
pastorale

officium, 720.

paternoster, 241, 242; sbr. Faðir

vor.

pati, 603.

Pauli commemoratio, 435, 446, 449,

452, 454, 455, 458, 461.

Paulus apostolus, 33, 50, 58, 63,

64, 186, 211, 283, 297, 298,

347, 489, 583; sbr. abbas S.

Pauli, natalitium, Páll postuli.

Paus, Hans, rithöfundr, 560, 569,

573.

pecunia, pecuniæ certa quantitas,

588.

pell, í messuklæðum, 597.

Pene fluvius, 44, 47, 58, 61, 216.

peníngar, 612, 679; sbr. gyllini,

sterlíng, lag.
—

peníngar enskir

(pence), 719.

penna far, 655.

Pentecoste, Penthecostes, 26, 38, 59,

211, 347, 583; sbr. Hvítdrott-

insdagr.

pergaments blað, 477, 478.

Pertz, þýzkr fornfræðíngr, 17, 45.

Perugia (Perusii), 581.

Pétr postoli, 201, 303, 362, 364,

365, 409, 477, 489, 571, 574,

587, sbr. Petrus apostolus.

Pétr Ásmundarson á Ketilstöðum,

441.

—
Bjarnason frá Skarði, 88.

— Guðleiksson af Eiði, 666.

—
(Gunnarsson), faðir Magnús pró-

fasts, 196.

—
Hálfdanarson, 656, 713.

—
(Hinriksson) , faðir þórðar á

Hólmi, 575.

—
Hvítfeld, höfuðsmaðr, 555.

—
Loptsson í Stóradal, í Eyjafirði,

119, 700.

—
Magnússon í Vík, 700.

—
Níkolásson, biskup á Hólum,

387, 442.

— Pálsson frá Staðarhóli, 88.

—
(Pétursson) prófastr, faðir Jóns

assessors, 621.

—
Steypir (son Svína-Stepháns), 495.

— frá Húsastöðum, erkibiskup, 423,

425, 426, 492, 524 (rángt:

þóris).

— faðir Sveins biskups í Skálholti,

451.

Petri apostoli sedes, 50.

— cathedra (Pétrs stóll), 176, 409.

— ad vincula presb. card., 295.

Pétrsey í Mýrdal, 251, 333 (
— eyin

há), 700.

Pétrs kirkja: í Róm, 587. — í Ey í

Landeyjum, 257. —
(Petri) í

Eyjum í Kjós, 267. — (Petri) í

Vörðufelli (Fjalli), 406. — (Petri)

at Bíldsfelli, 409. —
(Peturi

helguð) at Melum, 419. —
(Petro postula helguð) í Tjalda-
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nesi, 466. —
(Péturs kirkja) í

Reykjaholti, 469, 470, 477. —
Petrs postola á Hvanneyri, 592.

— Petrs kirkja at Ökrum, 596.

Pétrs messa, 201, 265, 303, 409. -
Pétrsmessa um alþíngi, 415,

416. — Petrsmessu aptan, 416.

—
Bandadagr(vincula Petri), 409,

435, 446, 449, 452, 454, 455,

458, 461. — Pétrs messa ok

Páls, 409, 415, 416. - Pétrs

messn tími, 522.

Pétrsnautr (klukka í Reykjaholti), 472,

476.

Pétrspeníngr, 206.

Petrus apostolus, 20, 23, 33, 39, 41,

42, 50, 58, 63, 64, 186, 208,

209, 211, 283, 286, 292, 295,

297, 298, 345, 347, 581, 583.

—
apostolorum princeps, 209;

sbr. Pétr postuli.
—

corpus

Beati Petri, 587. — apud S.

Petrura, 725.

Petrus cancellarius Romanæ ecclesiæ,

43, 53.

-- diac. card. s. Georgii ad velum

aureum, 585.

— Portuensis &c. episcopus, 295.

— diac. card. S. Mariæ in via

lata, 295.

— tit. S. Ceciliæ presb. card., 295.

Petær postuli, 571, sjá Pétr.

Pharensis, (= Færoénsis) episcopatus,

718.

Philippus Runúlfsson, 88.

— Sæmundarson á Stórólfshvoli,

608, (609), 612, 627.

Philippusmessa (Phil. messa ok

Jakobs), 372, 374.

Phineas sjá Finies.

Pictavia, 482.

pílagrímsferð, 721.

Píníngsdómr, 88. — um verzlun,

(1490), 643. - um tíundir, (1489),

643, 685, 695.

piscatio, 555.

piscatoriæ naves, 482.

plánetur, 182.

plenarium, 278.

Pontanus sagnaritari, 16.

pontifex (= biskup), 557, 588. —
pontificatus, 548, 550, 556, 717,

720, 722, 723, 725, 726, 729.

—
pontificale officium, 583,

600, 720. — pontificalis digni-

tas, 720, 723. — pontificalis

potestas, 347.

Portuensis et S. Rufinæ episcopus,

213, 295, 585.

postularnir, 367, 368, 378. — hei-

lagir postular, 571. — hinir

helgu postular, 574. —
postula

kirkja í Björgvin, 554. —
post-

ulamessur, 274, 431, 435, 438,

440, 442, 446, 452, 454, 455,

458, 461, 463. —
postulegr

sendiboði, 542. —
postulegt

sæti (sedes apostolica), 540, 598.

Praxedis (sancta), 295.

prédikanir, 549.

prédikara-bræðr í Niðarósi, 523. —

prédikara klaustr, 523. — pré-

dikara lifnaðr, 366, — Prédikara

prior í Noregi, 541. — prédikara

regla, 523. — Predicatorum

fratrum Prior Nidros. 531.

Prenestinus episcopus, 295; sbr.

Prænestinus.

prelátar sjá prælátar.
—

prelati,

722, 729.

prent á bókfell, 708.

presbyteri: presbyterorum ordinatio-

nes, 347, 517, 584.

prestar: heimaprestr, 606. —
prestr

at heimilishúsi, 416. —
prestr

heimilisfastr, 420, 466. — heim-

ilisprestr, 217; sbr. heimilispr.
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—
prestr borðhald sem búandi,

592. — setuprestr, 266, 270.

presta barna skilgetníng, 695, 705.

— friUur (meðhjálpir, hjákonur,

presta), 219, 383, 598—601. —
goðorð presta, 283. — guðsiQar

presta, 383. —
presta hjóna-

bönd (kvonfaung), 517, 518,

598. —
presta mál, 356. —

prest-messuföt, 255. —
presta

reiða, sjá messu reiða. — presta

stefna, 366, 424, 435, 437, 439,

442, 446, 451, 454, 455, 458,

460, 461, 463, 638. —
presta

vígsla, 515. — kera (kæra) á

prest, 550» — prestar er kirkju

halda, 552. — prcstlaus kirkja,

558, 561. — veizlur eða lausnir

af prestum (í Noregi), 566—
568. — presta þjónusta, 435,

437, 439, 442, 446, 448, 451,

454, 455, 458, 460, 461, 463.

— athæfi kennimanna, 219,

286, 288, 289, 344; sbr. kenni-

menn.

Prestbakki í Hrútafirði, 132, 277;

sbr. Bakki.

Prestfall, 578.

prestkaup: tvö hundruð, 342. —
tvær merkr, 276, 409, 411, 466.

—
fjórar merkr, 304, 408, 410,

413, 420. —
Qórar merkr og

borðhald sem búandi, 592. —
fjórar merkr vaðmála, 276. ~
sex aurar af bænhúsi, 421. —
sem við má komast, 423.

Priamus konúngr, sonr Laomedons,

505.

primicerius apostolicæ sedis, 35.

primsigníng (primsignan), 382.

Prior: at klaustri 1 Niðarhólrai, 529,

531. — prédikarabræðra í Niðar-

ósi, 523, 531. —
prédikara í

Noregi, 541, — at Skriðu

klaustri, 132. —
í Viðeyjar

klaustri, 485, 486, 495, 504,

512.

priorar, 541.

Prisca (presb. card. tit. S. Priscæ),

213, 295.

privilegium Magni regis (archiepi-

scopis Nidrosiensibus datum),

226—230.

procuratores ecclesiarum, 556.

prófastr við postula kirkju í Björgvin,

554. —
prófastar, 541.

prófastsdæmi, 692. —
prófasts

gjaftollr, 673.

propheta (prophetinn), 301, 363, 368,

599.

prophetica querela, 600.

Prussland, 542.

præfationes í messu (prefacio. prefacia.

prefaciones), sjá messusaungr.

prælati ecclesiarura, 299, 300, 302,

372, 517, 547. — prælati exempti

(s. non exempti), 599. — prelato-

rum consensus, 555. —
præla-

torum electio, 547.

Prænestinus episcopus, 585; sbr.

Prenest.

Præpositi, 599.

pund: pund vax, 355. — tvö pund

vax, 404. — pund (sterlinga?),

719.

pundari, 311-314, 481, 487; sbr.

reizlur.

Quarta decimarum, 556.

Quenlandon, 17.

qviðr, sjá kviðr.

QvindisiQörðr, 522 zn Kvígyndisfjörðr.

Raben, stiptamtmaðr á íslandi, 220.

ráðníng, 241, 242. — fimm högg af

vendi eða ólu, 241; sbr. disci-

plina.

Radolfus Groinnetus, 718.
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Radolfus de Kailli, 718,

ráðsraaðr í Skálholti, 522, 535. —
ráðsmenn (kirkna), 561. —
radærsmenn (= ráðsraenn,

ræðismenn), 558. — ráðsraanns

eiðr í Skálholti, 451.

Rafn, sbr. Hrafn.

— Brandsson, lögmaðr, hinn eldri,

131, 132, 687.

— Brandsson, lögmaðr hinn ýngri,

132.

— Oddsson, 534, 608-610, 612—

614, 616—618, 661, 663-666.
—

Sveinbjarnarson á Eyri, 190,

326, 370, 464, 508. - Rafns

synir Sveinbjarnarsonar, 464. —
Saga Rafns Sveinbjarnarsonar,

579.

—
Úlfhéðinsson, lögsögumaðr, 192.

— Önundarson (Skáld-Rafn), 189.

Rafn C. C, professor, 75.

Rafnseyri í Arnarfirði, 191, 370,

579
;

sbr. Eyri í Arnarf.

Ragnars saga loðbrókar, 702.

Ragndid (Ragnheiör, Randíðr) á

Hvoli, sjá Ragnhihlr.

Ragnheiðarstaðir í Flóa, 404, 410—
411.

Ragnhciðr á Hvoli, sjá Ragndid.
— Pálsdóttir frá Staðarhóli, 76.

Ragn(h)illdr, 99.

Ragnhildr (Rangnilld, Ragndid, Ragn-

heiðr, Randíðr) á Hvoli í Sogni,

667.

Raimundus, 129, sjá Remundus.

Rainaldus episcopus Ostiensis, 585,

Ramnaberg (= Hrafnabjörg) á Hval-

^arðarströnd, 265.

rán á íslandi, 720, 721. — rán og

reyfaraskapr (i Noregi), 690.

Randíðr á Hvoli, sjá Ragndid.

Rángá hin ytri, 351. — Rángárnar

(ytri og eystri), 351.

Rángagjögr viö Grindavík, 507.

Rángárvellir, 351, 352, 484, 617,

628, 664. — Rángárvalla sýsla,

142, 156, 183, 254, 683. —
Rángvellíngar, 613.

Rángár þíng, 252, 256, 257, 318,

351, 352, 495, 590, 662, 664.

Rangnilld, 667, sjá Ragnhildr.

Rángæíngar, 613. —
Rángæínga

þíngsókn, 319.

Rángæsk kona (úr Rángár þíngi), 627.

Rannsóknaþáttrí Grágás, 311, 314,650.

rannsóknir, 646-658, 682, 695.

Rannveig Teitsdóttir, 190.

Rannver hinn heimski, 505, sjáHrafn

heimski.

' ránsmenn, 552. —
ránsök, 552.

ransókn, 553. — ransóknari, 553.

Rantzau, Otto Manderup, greifi, 708.

raptar, 318. —
raptar til forkirkju,

273. ~
raptviðar högg, 522;

sbr. skógr.

Ratoldus episcopus, 20, 22

Rauðabær, 246 = Rauðalækr.

j

Rauðalækjarbakki, 394.

j

Rauðalækr (Rauðilækr), í Litlahéraði,

I

168, 244—249, 261, 533. —
Rauðalækjar kirkja, 245, 247.

1

Rauðamels kirkja, 422.

I
Rauðasandr, 352, 444, 580, 653.

!

Rauðaskriða á Skagaströnd, 306.

\ Rauðavatns ós, 280, 470, 475.

I

Rauðimelr hinn ytri, 421. — Rauð-

melíngar, 273.

Rauðlækíngar, 245, 533.

Raufarberg í Skaptafells þíngi, 196.

Raufarfell hið vestra, 255.

Raun (Hraun, undir Rauni), 278, sjá

Staðarhraun.

Raynaldus, 298.

Reate, 298, 301, 302.

Recess, 696, 713.

Record commission, 482.

Reformation, 639, 689 ;
sbr. siðaskipti.

refsa (ræfsa), 649.
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Refstaðir í Borgarfirði, 594.

regesta patrum Eomanæ ecclesiæ, 717.

Regionarius Romanæ ecclesiæ, 35, 50.

reglan, 490. — regla klaustra, 489,

496. —
reglubók (— orðubók),

412. —
reglu menn, 490. —

reglugjörð, um IjóstoUa gjald,

677. -
reglustaðr, 492.

Reichenau (klaustr), 170, 171, 178.

reiða: messureiða, presta reiða, kirkju

reiða.

reiða: vinna sér reiðu, 303. — vinna

sér alla reiðu, 276. — fá (e-i)

alla reiðu, 303. — fá ómögum
alla reiðu, 199. — skæða reiða

á Bessastöðum, 342. — reiða

af hvalreka, 507.

reiða rángar vættir, 311, 314. —
reiða vætt ullar, 315. — reiða

presti, 342. — reiða út hundrað,

342.

reiðgata, 578. — reiðgötur, 577.

Reinaldus cancellarius (imperatoris),

216.

Reinbertus,archiepicopusHammaburg-

ensis. 37. = Rimbertus.

reizlur, 314; sbr. pundari.

rekabálkr: úr Grágás, 414. — úr

Járnsíðu, 414. — úr Jónsbók,

457. — rekaþáttr úr Grágás, 579.

rekahvalir, 532.

rekald, 536, 537.

rekamáldagi, 468, 478.

rekamark, 451.

reki, rekar: Breiðabólstaðar á Síðu,

203. — Dalbæjar eystra, 197,

198. — Garða kirkju á Akranesi,

417. — rekar 1 Hornafirði, 532,

536, 537. — Innrahólms

kirkju, 415, 416. — Kárs múnks,

578—580. — Mela kirkju í

Melasveit, 272. — Miklaholts

kirkju, 273. —
Oddgeirshóla

kirkju, 410. — Rauðalækjarkirkju,

248, 249. — Reykjaholts kirkju,

476. — Skarðs kirkju með Brekku

á Enni, 597. — af Spákonuarfi,

304—306. - Stafaholts kirkju

á Enginesi, 180. —
rekaQörur

á söndum við Skaptárós, 203,

204. — Uppsala í Landbroti,

199. — leirna reki, 536. —
lík rekr af sjó (í Hjörsey), 304.

—
þíngeyra klaustrs, 304, 578—

588. — sbr. hvalreki, viðreki.

rekkja, rekkjur, 199, 303.

Rekstaðir á Barðaströnd, 691.

reliquiarum festum, 452, 455.

Rembert =: Rimbert.

Remensis (Rhemensis) archiepiscopus,

6, 12, 22, 25.

Remund de Penna forti, 434.

Remundus raeistari, 219 — Rem.

de Penna forti.

Renner (Jóhann, Johannes) Brima-

kronika, 1, 3, 16, 18, 30, 31,

37, 41.

Renus (palatinus comes de Reno),

216; sbr. Rín.

Resensbók, Reseniusbók (codex Re-

senianus), 322, 323, 327, 330,

334, 337, 563.

Resurrectio Domini, 211, 347, 583.

— Resurrectionis dies, 52, 56,

227.

réttafars sakir, 312, 314, 318. -

réttarfar manna, 65. — Réttar-

bót Vilh. kardínála, 551, 553.

— réttarboter vilialms cardinalis,

557. — réttarbót Hákonar

konúngs Hákonarsonar, 646—

658. ~ réttarbót Hákonar

konúngs háleggs, 562, 563,

673, 674, 698; sbr. Herjólfs

réttarbót. — réttarbót Magnús

konúugs Eiríkssonar, 673. —
réttarbótar bréf, 560. — Lánga

réttarbót, 641, 645, 656, 703.



REGISTR. 823

— Möðruvalla réttarbót, 647,

656, 693, 703, 713. - arftöku-

réttarbót (= Möðruvalla réttar-

bót), 681, 693. —
Réttarspillir

(=: Möðruvalla réttarbót), 656,

693, 713. — réttarbætr, 67, 100,

108, 118, 129-131, 141, 155—

157, 437, 41-^9, 442, 445, 446,

457, 460, 462, 490, 548, 554,

560, 566, 567, 570, 572, 620,

625, 629, 630, 634, 636, 638,

639, 641-643,650, 652, 654—
657, 672, 673, 675, 677, 680,

682, 685, 687, 689—695, 698,

701-705, 707, 712, 713, 715.

— réttarbætr íslenzkar, 563,

653, 673. —
norskar, 653, 674,

682. — lögteknar, 692. - rétt-

arbóta greinir, 691. — réttarbóta

safn, 690. — réttarbóta skrá,

648, 650, 656, 657, 689. —
réttarbætr Villijálms kardínála,

562, 564, 565, 689.

réttr eðr öfundarbót, 659. — réttr

íslendínga í Noregi, 53, 54,

64-70, 620, 622, 624, 633,

635, 637, 639, 640, 642, 644,

646, 670, 672, 675, 676, 679,

682, 684, 686, 688, 690, 694,

697, 699, 702, 704, 706, 709,

714, 716.

réttari, 660.

Réttarholt 1 Skagafirði, 397, 400.

Rex: dominus rex, 547; sbr. konúngr.
—

judices dom. regis, 547.

rcyfaraskapr (í Noregi), 690.

reykelsi, 81, 93, 105, 113, 125, 137,

147, 152, 161, 256, 318, 408,

420.

Reykhólar, 576, 710; sbr. Reykjahólar.

Reykholt í Borgarfirði, sjá Reykja-

holt. — Reykhyltíngar, 271. —
R'^ykhyltinga goðorö, 189.

Reykir (Litlu R.)'í Árness þíngi, 410.

— (Norðr R?), 350, 471, 476.

—
(Suðr R) í Kjalarness þíngi,

267, 268, 535.

—
í Ölfusi, 535.

Reykjadalr (hinn efri), 189

— í píngeyjar þíngi, 608, 609, 616.

Reykjahólar, 190, 192; sbr. Reykhólar.

Reykjaholt, 188, 191,271, 279—281,

348—350, 358, 466—480, 484,

495, 501, 504, 506, 591, 593,

604, 606—608, 616. — Reykja-

holts kirkju máldagi, 279, 280,

348—351, 466—480.

Reykjanes við Breiða^örð, 322, 691.

— í Gullbríngu sýslu, 493, 496.

Reykjavík, 167, 172, 217, 249-251,

255, 256, 261, 267, 272, 3i>4,

255, 369, 392, 395, 410, 411,

413, 417, 465, 469, 592, 593,

595, 596, 621, 673. -
Reyk-

víkíngar, 511.

Reyknesíngar, 192, 502. — Reyknes-

ínga goðorð, 192. — Reyknes-

ínga ætt, 191.

Reynines í Skagafirði, 321, 489, 519,

537, 538, 612.

Reynistaðr í Skagafirði, 132, 321

= Staðr í Reyninesi, 489, 519 ;

sjá Staðr.

Reynivellir í Kjós, 267. — Reynivalla

sóknir, 266. — Reynvellíngar,266.

Rhin, sjá Renus, Rín.

Rif í Kaldrana landi á Skaga, 398.

ríki (= yfirráð) Hák. konúngs, 544.

ríkisráð (í Noregi), 628, 713.

ríkisstjóri í Noregi, 713.

Rímbegla, 181, 240.

Rimbert erkibiskup, Rimberti vita, 2,

4, 9, 14, 24, 32, 35, 37, sbr.

Reinbertus.

rímtal, 181—183, 185, 239.

Rín (áin), 170; sbr. Renus.

Rijnn, 689 — Rín.
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Rínarhólmar, 170.
'

rínlenzkt mál, 308.

Rípar-artikular, 696, 713.

Rípa-úlfr, féhirðir Sveins konúngs

svíðanda, 190.

rit
—

bréf, 525.

Rita-Björn (klerkr), 425, 492, 507,

509, 523-531, 721, 722. —
Rita-Björn, ábóti 1 Niðarhólmi,

523—531. — Rita-Björn múnkr,

525. =Rita-B.(klerkr, ábóti) ;
sbr.

|

Björn múnkr, Björn kapellan,

Björn ábóti.

Rodenach, cella, 6, 215: sbr. Hrod-

nace.

róðr (til fiskjar), 565. ~ útróðr, 565.

Róðugrund, 538.

Rolandus, presb. card. & cancellarius,

213.

Róra, Rómaborg, 170, 171, 175,

178, 204, 205, 233, 283, 285,

291, 296—298, 342, 343, 372,

393, 424, 427, 514, 516, 518,

528-531, 541, 543, 549, 581,

585—588, 604, 617, 719, 721;

sbr. Lateran. Vatican. Urbs. —
Romæ apud sanctum Petrura,

295, 348, 725. — Roraana

ecclesia, 7, 12, 27-29, 32, 35,

39, 40, 43, 44, 48, 50, 51, 211,

300, 347, 348, 585, 717, 723.

— Romana sedes, 35, 47, 59. 1

Romanorum insigne (raitra), 44, 47,

60, 61.

Romanorum imperator, 215, 216.

Roraanorum rex, 62.

Romanus pontifex, 177, 209, 210,

345, 346, 582, 583.

Romanæ ecclesiæ bibliothecarius &

cancellarius, 60. — Romanæ

ecclesiæ cancellarius, 27, 28, 39,

43, 48, 51, 57, 61, 178, 213.

— Romanæ ecclesiæ vicecan-

cellarius
, 585. — Romanæ

ecclesiæ notarius (regionarius et

scriniarius), 35, 50. — Romanæ

ecclesiæ scriniarius, 40, 44. ~
Romanæ ecclesiæ subjecti, 583.

— Romanæ sedis cancellarius,

47.

Rómaskattr, 206. -
Rómavegir, 170.

— Rómferðir, 170. — Rómför,

393, 427, 720. — Rómverjar,

183, 308, 498, 586. — Róm-

versk kirkja, 424. — Róraverskar

tölur, 118. — Róraverskr siðr,

182.

Rosrahvalanes, 495.

Rotuli scaccarii, 718.

Rouen (Rúðuborg), 718. — Rúðuborg

í Norðmandi, 718, 728. -

Rúðujarlar, 718. — Rothomag-

ensis coramunia, 719. — Ro-

thomagensis fraajor civitatis),

718.

ruðníng, 96, 107, 115, 139, 154;

sbr. hruðníng.

Rúfeyjar, 597. —
Rúfeyjarhólmr,

597.

Rufinæ s. episcopus, sjá Portuensis.

rúrahelg vika, 512. —
rúrahelgar

tíðir, 423. — rúrahelgir dagar,

(sóknir, virkir), 242, 250, 256,

265, 270, 282, 402, 416, 419,

558. —
rúrahelgr aptan, 303,

413.

rúnir, rúnastafrof, 683.

Runólfr Dálksson prestr, 186, 190,

191.

— Ketilsson biskups, 184, 186, 193.

—
(Ólafsson), ábóti í Viðey, 493.

—
Sigmundarson, ábóti í Veri, 519,

520.

—
(þorláksson), faðir þorláks bisk-

ups, 129, 169, 175, 193.

— faðir Jóns, 196.

— faðir Philippus, 88.

Rútafjarðarheiði, 471.
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Rútr Herjdlfsson á Kambsnesi, 173.

ræðíngar (lectiones), 412, 413, 435,

461, 673.

ræður andlegar (homiliæ), 238, 434.

röggvar á feldum, 164. --
röggvar-

feldr, 315; sbr. vararfeldir.

Rögnvaldr heiðumhærri (Ólafsson),

konúngr, 502.

—
Sigmundarson, sýslumaðr, 132,

133.

rðlítar menn (r= ræktarmenn) kirkna,

558, 561.

Sabina, sjá Sabinensis.

Sabinensis biskup, 557, 560, 570, 573.

— biskup af Sabina, 540, 549,

722. — Sabinensis episcopus,

213, 546, 555, 723. — kardinal-

biskup af Sab., 541.

sacerdotium, 24, 53, 56, 212, 347,

584.

sacramenta ecclesiastica, 284, 601 ;

sbr. sakrament.

sacrilegia, 721.

sacrista (gripavörðr) klaustrs 1

Hólmi, 529.

sáð, 558, 560: sáin akrlönd, 268;

sbr. akr, sáld.

sáðland í Viðey, 485.

saga Árna biskups, 511, 665, 666.

— Hákonar konúngs, 528, 542,

544, 545.

sakaráberi, 692. —
sakareyrir, sak-

eyrir, 649, 650, 657.

sakfailsgjöld, 131.

sakgjald, 657.

sakrament (altaris-), 513, 514. —
kvöldmáltíðar s., 428.

saktal, saktala, 130, 140, 384, 442,

445, 446, 674, 696.

sáld: sálds sæði niðr fært, 280,471,

476: sbr. akr, akrar, akryrkja.

Salisborg (Salisbury) á Englandi, 598.

Salný Pálsdóttir, 131.

Dipl. Isl. I. B.

Salomo, episcopus Constantiæ, 29,

31-33.

Salomon, danskrprédikara-múnkr, 523.

— faðir Auðunnar á Hvanneyri,

591.

saltarabók í Gufudal, 519.

saltgjörð í Skógarness landi, 273.

sáluhjálp (myskun ok sáluhjálp), 496

sálumessa, -messur, 219, 256, 342

452, 456; sbr. messa.

sáluskip, 89, 101, 110, 120, 134

sbr. sæluskip.

sálutíðir, 252, 275 ; sbr. raessa, tíðir

samkomur í hreppum, 78, 89, 101

110, 121, 134, 143, 144, 151

159.

sammæli bænda, 620; sbr. sáttmáli.

Sámr prestr Símonarson, 464.

— faðir Guðrúnar, 464.

samþínga, 94, 105, 114, 125, 138,

147, 153, 161.

samþykkt, 643, 688, 696; sbr. sátt-

máli. -

samþykktar bréf, 693.

—
samþykktir, 694.

sanctimonialis, 548.

Sancti Dei, 300.

sanctorum cathalogus, 531. ~ San-

ctorum festivitates, 59. — San-

ctorum (omnium) commemoratio

(festum), 59, 211, 347, ^584. —
Sanctarum undecim millium

(virginum kirkja at Melum), 419.

Sandabólsskógr, 248, sjá"' Sauða-

bólsskógr.

Sandafell (— Sandfell í Öræfum), 248.

Sandar í Dýrafirði, 370.

sandar við Skaptárós, 203.

Sandatorfa (leiðarþíng), 593.

Sand(d)alr, 280, 471, 475. — Sand-

dalsá, 280, 471, 476.

Sandey í þíngvallavatni, 269, 270.

Sandfell í Héraði (Öræfum), 244,

246, 247, 533. — Sandfells
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kirlga, 247. —
Sandfellíngar,

248, 249.

Sandvík hin ytri í Flóa, 320.

sáttargjörð (sættargjörð , -gjörðir),

620, 622, 636, 637, 639, 640,

644; sbr. sáttmáli.

sáttmálaskrár, 667.

sáttmáli íslendínga við Noregs kon-

úng, 130, 156, 457, 602, 663,

667; sbr. gamli sáttmáli. —
sáttmáli: fyrsti sáttmáli Islend-

ínga við Hákon konúng (1262),

602—625, 630, 667—669. —
annar sáttmáli Islendínga við

Hákon konúng og Magnús son hans

(1263), 625-646, 667—669. —
gamli sáttmáli Islendínga við

Magnús konúng(1264), 661— 716.

— sáttmáli íslendínga við Há-

kon Magnússon (1302), 618—

620, 629, 632, 634, 669. —
sáttmáli íslendínga við Magnús

konúng Eiríksson (1319), 619;

sbr. bréf íslendíngatilríkisráðsins

í Noregi.

sáttmálsbréf, 644, 646.

Saturnus af Crit (Krít), 505.

Sauðabólsskógr (Sandabólsskógr) 1

Litlahéraði, 248.

Sauðadalsá á Vatnsnesi, 580.

Sauðafell 1 Dölum, 508, 618.

Sauðafell (= Sandafell, Sandfell í

Öræfum), 248.

sauðatoUar, 396, 398, 400.

sauðpeníngr: hans verð, 165, 166,

317, (ær. lömb. geldíngar.

lambgimbrar. hrútr. sauðir. for-

ustugeldíngr).
—

ásauðr, 179,

265, 355, 577. — beit handa

ásauð (ítak), 577. —
geldir

sauðir ágildir, 179. —
geldr

sauðr, 199, 248. —
geldíngr

gamall, 352. — geldíngar gaml-

ir, 248. —
geldíngr tvævetr.

352. — gellúngr (= geldíngr)

tvævetr, 257. —
geldúngar

sneggvir, 273. —
geldfé, 265,

266. — sauðr, 319. — sauðr á

haust, 272. — lamb úr stekk,

201. —
nyt Qár, 201, 203. —

ágildir sauðir, 275. — VI

aura eða sauð, 276. — ágildir

gildúngar, '118. — hrútr vetr-

gamall, 394. — á Bakka í Helga-

fells sveit: LXXX ásauðar,

577. — íEinihoIti(c.l220):sauðr

vetrgamall hvert haust, 407. —
í Görðum á Akranesi (c. 1220):

XIII kúgildi ásauðar. þriatigi

gelldínga, 418. — í Reykjaholti

(c. 1185): XXX á ok hmidrað,

279, 280, 470, 475. - með

Skarðs kirkju, (1259): XXX
ásauðar, 597; sbr. selför, sel-

staða. — í þykkvabæ (1218):

95 geldir sauðir eldri en vetr-

gamlir, 120 -{- 100 ásauðar

heima. 240 -f 17 vetrgamlir

sauðir, 60 gimbra lambaðar,

120 + 115 hagalömb, 396.

Sauina (Sabina: presb. card. tit. S.

Sauinæ), 213.

saungmeyjar (klukkur eða bjöllur),

471.

saungr af Eyri í Álptafirði, 465. —
saungr frá Gilsbakka, 594. —
saungr frá Ökrum, 596. — saungr

niðr lagðr, 513.

Saurar í Helgafells sveit, 574. —
Saura land, 576, 577. — Saura

raenn, 577.

Saurbær í Dölum, 191. — Saur-

bæjar þíng í Dölum, 119.

—
(í Eyjafirði), 281, 617.

— á HvalQarðarströnd, 265. —
máldagi kirkjunnar í Saurbæ á

Hvalfjarðarströnd, 238, 264, 265.

—
Saurbæjar land, 265.
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Saurbær á Kjalarnesi, 401, 494. —
máldagi Saurbæjar kirkju á

Kjalarnesi, 401—402, 407.

— á Rauðasandi, sjá Bær.

— á Vatnsnesi, 580.

Saurhólar, í Helgafells sveit, 578.

saurlífi,lostasemi, 262,263. — óhrein-

lífi, 262. —
búQár líf, 262.

— hórdómr sá er karlmenn eig-

ast við, 240, 243. — er menn

eiga við ferfætt kvikindi, 240,

243. — ef kvongaðr maðr mis-

þyrmir manns konu, 241. —
ef ókvongaðr maðr misþyrmir

manns konu, 241. — ef maðr

misþyrmir óheimilli konu, 241.

— ef maðr gjörir geig 1 við-

skiptum við konu, 241. — ef

maðr misþyrmir óheimilli konu

á sæng, 241. — ef maðr mis-

þyrmir systrúngu, 241. — ef

einum er óskyldara, 241. — ef

næsta bræðra er, 241. — ef

manni er firnara en næsta

bræðra, 241. — ef annara bræðra

er, 241. — ef maðr misþyrmir

konu á vissum tilteknum dögum,

241, 242. — ef kona er manni

firnari en annara bræðra, 242.

— ef kona er þriðja bræðra,

242. - efkona er sifjuð manni,

242. —
viðskipti meinalausra

manna, 242. — ef kona hefir

vanyfli, 242. — ef barn er kvikn-

a9, 242. — horfir maðr eptir

óheimilli konu til samræðis,

242. — sér maðr við at bams-

getnaðr skuli gerast, 242. —
misgjörðir í lostasemi at manni

vakanda, 243. — ef maðr

sauTgast af blíðlæti við konu,

243. — ef maðr saurgast af

höndum sínum sjálfs, 243. —
ef maðr saurgast af tré boruðu,

243. — ef maðr saurgast af

annars karlmanns höndum, 243.

— ef konur eigast við, 243. —
ef raaðr misþyrmir nánari konu

en systrúngu (móður, dóttur,

systur), 243. — ef maðr mis-

þyrmir náinni sifkonu, 243. —
ef maðr tekr nauðuga konu

berliga, 243.

Saxa kronika, 502.

Saxi (grammaticus), 700.

Saxonia, 5, 11. — Saxonica regio,

6, 12. — Saxonum gens, 4, 19,

22. — Saxonum sive Danorum

confinia, 29, 31.

Scalaholtensis, 9. = Skálaholts

(biskup).
— Scalholtensis eccle-

sia, 720. — Scalholtensis epi-

scopus, 720. — Schalaholtden.,

299 zi^ Skálaholts (biskup).
—

Schalholtensis episcopus, 490,

588. — Scalotensis episcopatus,

718. — Scalternoldensis, 9. —
Scalaholtensis.

scandalum, 556, 601.

ScarðsQörðr, 536, sjá SkarðsQörðr.

Schevíng, yfirkennari, sjá Hallgrímr.

Schlegel, J. F. W., prófessor, 75.

scholarum magister, 585.

Schöning, Gerhc, sagnaritari, 226.

Sclakkagil, sjá Slakkagil.

Sclavorum gens, 22, 25, 36. —
Sclavorum partes, 44, 47, 58. —
Sclauorum provincia, 216; sbr.

Slavorum. — Sclauorum uni-

versitas, 15.

Scottia (Skotland), 482.

Scredeuindon, Scrikfindorum, Scride-

vindan, Scridivindan, Scrideuin-

dun, Scridevindun, Scrideuinnun,

Scridenuinnum, Scrideuinum (=
Skriðfinna), 3, 4, 20, 24, 30,

36, 44, 47, 58, 61. — Screde-
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mndonum ecclesiæ
,

215. —
Scridivindiae episcopatus, 177.

scriniarius Romanæ ecclesiæ, 35, 40,

44, 50. — scriniarius sacri

palatii, 39.

Scritofinia, 15.

Sebastianus hinn helgi, 416. —
Sebastianus kirkja: at Hólmi

(innra), 416. — at Görðum, 417.

Sech {— Seth), 504.

secularis persona, 294, 348, 584.

sekkjagjöld, 707.

sektir, 562. — sektir felldar til

þriðjúngs (í Noregi), 649.

sel Reykhyltínga, 280, 471, 476. -
Bakka manna í Helgafells sveit,

577.

selar, 275. — þrítugr nótr kópheldr,

597.

Selárdalr, 666. — Seldæla ætt, 370,

666.

selför, selstöður: frá Bakka í Helga-

fells sveit, 577. — frá Gaul-

verjabæ, 404. — frá Görðum á

Akranesi, 418. — frá HafsQarðar-

ey í Hausthúsum, 422. —

selja land Helgfellínga, 578. —
Hvanneyrar kirkju í Eindriðastaða

land, 592. —
selja land Mela

kirkju, 272, 419. — Reykjaholts

kirkju í Kjör, 280, 471, 475. -
Stafaholts kirkju í þverárdal,

180. — frá perney, 413.

Selja brún, 577.

Selja, ey (klaustr) í Noregi, 205,

427, 494, 528, 529, 590.

Seljaland í Gufudalssveit, 521.

Seljar (at Seljum), 303, 304.

Seljumanna messa, 415.

selnet, 282. —
þrítugr nótr kóp-

heldr, 597.

Seltjarnarnes, 495, 673. — Seltjarnar-

nes þíng, 673.

selveiði, sjá net, nótr, selar, selnet.

Selvík á Skagaströnd, 306.

Selvogr í Árness þíngi, 511.

Semíngr, sonr Óðins, 502.

— sonr Ýngvi-Freys, 502.

septentrionales nationes, 4, 20, 22,

24, 26, 30, 36, 38, 42, 44, 47,

58, 61. —
septentrionales

partes, 49, 63, 215. — septen-

trionalia regna, 38, 53, 55, 63.

—
septentrionis nationes, 7, 216.

septimana sancta, 593, 728.

sepultura in ecclesia episcopali, 229.

Sergii & Bachi (diacon. card. S.S.

S. & B.), 213, 295.

Sergius II. páfi, 26, 28.

— III. páfi, 40, 41, 49, 177.

Serkir, 373. — serkneskar tölur,

118.

Serlo, archiepiscopus Nidrosiensium,

581 ; sjá Sörli.

Sesef, sonr Magna, 505.

Seth (Sech), sonr Adaras, 238, 504.

settar eiðr, 653, 654, 657.

settaskript, 708.

setumenn, 236.

sexagesima sunnudagr, 326.

sextán daga hald, 569.

Síða (á Vatnsnesi), 580.

—
í Skaptafells sýslu, 158, 187,

194, 200, 201, 333, 392, 483,

520, 613.

siðaskipti, 388, 484, 485, 523, 575,

615, 647; sbr. Reformation.

síðhempa Augustína múnka, 485.

Síðu-Hallr (þorsteinsson), 193.

Síðu hreppr, 200.

Síðumenn, 502, 608, 618, 628, 661,

662.

si^ar, 130, 140, 242, 243, 380, 382,

391, 392; sbr. guðsifjar.
~

si^aspell, 382. —
sifskapr,

sifsköp, 387, 388.

sifkona at fjórða manni, 387. —
sifkona at fimta raanni, 286, 378.
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Sigfús prestr Loðmundarson, 503.

Sighvatr Brandsson, pr. að Húsafelli,

725.

—
Böðvarsson, á Stað á Snæfells-

nesi, 612, 613, 618.

— Hálfdanarson frá Keldum, 627.

—
Sturluson, 182, 322, 333, 358,

359, 362, 371, 425-427, 488,

492, 506-509, 524, 534, 537,

538, 543, 590, 604, 607, 608,

614, 627, 628, 664, 666.

— Surtsson lögsögumaðr, 195, 501.

siglíng til íslands, 632.

Sigmundarstaðir í Hálsasveit, 594.

Sigmundr, 627 (rétt. Sæmundr).

Sigmundr, 158.

—
(Gíslason) i Fagradal, faðir

Rögnvalds, 132.

—
(Ormsson), faðir Jóns, 187, 321,

358, 360, 362, 364, 427, 487,

519, 533.

—
þorgils son, 533.

— faðir Runólfs ábóta, 520.

Sigmundus episcopus, 42.

Sigríðarhólmi, 597.

Sigríðr Árnadóttir frá Hlíðarenda, 700,

—
Bjarnardóttir Guðnasonar, 681.

— Hafliðadóttir, 190.

Sigurðr (Árnason), faðir Bjama í

Heynesi, 702.

— (Eindriðason, tapsi), erkibiskup

í Niðarósi, 426, 508, 513-518,

527, .^)29, 531, 541, 543, 563,

570, 573, 581, 586, 590, 652,

719, 720.

—
(Finnbogason; , faðir ísleifs á

Grund, 76.

— Gíslason (Sigurdus Gijslauius)

frá Krossi, 157, 158.

— Guðmundsson, málari, 726.

— Hákonar son Noregs konúngs,

542.

—
(sýr, Hálfdanarson, faðir Haralds

konúngs), 2'H, 499.

Sigurðr (munnr, Haraldsson Noregs-

konúngs), 205, 224, 261. —
saga af Sigurði (ínga og Ey-

steini), 207.

— Jónsson, prestr á Grenjaðar-

stöðum, 700, 701.

- Jónsson (frá Odda?), 495, 496.

— Jórsalafari, (Magnússon), Noregs-

konúngr, 189, 190, 224.

—
(Pálmason?), faðir porgils, 575.

— Markúsfóstri (Sigurðarson), 224.

—
Grikkr, Oddsson, 495.

— Ormsson á Svínafelli, 245, 261,

321—337, 349, 355—358, 360,

362, 364, 367, 626, 725.

—
(próf. Sigurðarson), faðir Odds

lögmanns, 535.

—
þéttmarsson, biskup í Skálholti

sjá Sigvarðr.

— faðir Bjarnhéðins prests, 185,

187, 200.

— faðir Guðmundar, 370.

— faðir Jóns biskups í Skálholti,

168, 169.

— faðir Ólafs kanoka, 281.

— faðir Skapta og Ögmundar, 575.

—
silkiauga, norrænn maðr, 610.

—
skuidunautrþíngeyra staðar, 400.

— bóndi í Hvarami í Vatnsdal, 617.

Sigvaldi Einarsson, 158.

Sigvarðr þéttmarsson, biskup í Skál-

holti, 427, 494, 519, 520, 540,

588—597, 606, 608, 610, 617.

—
máldagar Sigvarðar biskups,

589—597. — máldagi Sigvarðar

biskups, 592.

síld, 558, 560, 564, 571, 573.— síld-

arveiði (í Noregi), 560 ;
sbr. alecia.

silfr, 316. — silfr brennt, 80,81,92,

93, 98, 104, 105, 113, 124,

125, 136, 1.H7, 146, 147, 152,

160, 161, 165, 381. —
(um)

silfrgáng, 163, 240. — hálf

mörk silfrs, 66, 69. - VIII
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ærtoghar og XIII merkr silfrs,

649. — XXI mörk silfrs, 719.

- LXXX merkr silfrs, 719. -

IV þúsund merkr silfrs, 542.

XXX þús. merkr silfrs, 542. —
silfr vegið, 633. —

silfrkalekr,

174, Bjá kirkjur.

Silfrastaðir í Skagafirði, 617.

silki, 592, 597.

Símon þorgrímsson, 464.

~ faðir Hans kórsbróður, 554.

Símonsraessa, 236, 369.

Siterhaie insulæ (Suðreyjar), 583.

sitja at (fénaði í haga), 577.

Sixtus confessor, 7, 13. — Sixtus-

dagr, 321.

Sjáfarborg í Skagafirði, 665; sbr.

sjóvar.

Sjáland, 697.

sjálfdæmi, 607.

sjáifsforræöi, 602. 603, 606, 631.

sjálfeldismenn, 85, 90, 121, 151.

sjónhendíng, 576—578.

sjóvar floti, sjóvar flutníngr, 565.

sjöttar eiðr (settar eiðr, seettar e.),

653, 654, 657.

sjö vikna fasta, 236.

Skaga partar, 99.

SkagaQörðr, héraðið, 192, 321, 322,

326, 358, 366, 397, 489, 502,

537—539, 544, 608, 610, 616,

655, 697, 724; sbr. Hegranes

þíng.
—

SkagaQörðr, ^örðrinn,

358. — Skagfirðíngar, 358, 398,

508, 540, 609, 610.

Skagi (á Akranesi), 418.

Skál á Síðu, 196, 198.

Skálaholt, Skálholt, 70, 72, 108,

119, 120, 132, 156, 168, 169,

172, 174, 175, 178, 179, 183,

184, 186, 188, 192—194, 196,

217-219, 235, 237, 244, 245,

249-251, 253, 255-258, 260,

261, 264, 265, 268-270, 272,

278, 298, 299, 302, 303, 321,

322, 327, 330, 332, 333, 337,

341, 353, 354, 358, 360, 369,

372, 373, 387, 392, 395, 404,

405, 408-410, 426, 427, 432,

437, 445, 448, 450, 451, 457,

462, 463, 469, 472, 484, 485,

487, 489-491, 494, 495, 497,

506, 508, 511, 519, 520, 522,

524, 534, 535, 563, 575, 576,

588, 589, 592, 593, 595, 596,

608, 610, 626, 638, 644, 680,

683, 697, 719, 727
;

sbr. Scalah.,

Schalah.

Skálaholts biskupsdæmi, 235, 237,

253, 412, 420, 519, 520.

Skálaholt í Melasveit, 271.

i Skálalækr 1 Melasveit, 271. — Skála-

lækjar ós, 272.

j

Skálanes (í Gufudalssveit), 522. —
; Skálaneshrann, 522.

Skálatópt í Sanddal, 280, 471, 475.

Skalcagil, 471, sjá Slakkagil.

Skáldatal, 190, 397, 499, 729.

Skáld-Rafn, 189, sjá Rafn Önundarson.

Skáldskaparmál í Eddu, 499. —

skáldskaparmál (zz: kveðskapar-

orðtök), 692.

Skálholt, sjá Skálaholt. — Skálholts

annáll hinn forni, 246, 247,

545. — Skálholts biskup, 219,

264, 326, 333, 420, 450, 586,

602. — Skálholts biskupa æfi-

sögur, 168, 336; sbr. biskupa

æfir. — Skálholts biskupsdæmi,

521, 524, 562, 590, 720. -

Skálholtsbók (D. 12), sjá mál-

dagabók úr Skálholti. — Skál-

holtsbók hin forna (eldri), 88,

91, 108—109, 439, 450. -
Skálholtsbók hin ýngri og lakari,

450-451, 572. — Skálholtsbók

af Grágás (= konúngsbókin),
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373. — Skálholts bréf, 535. —
Skálholts kirkja, 169, 407, 493,

494. — Skálholts kristni, 328,

339. — Skálholts samþykkt,

638. - Skálholts skóli, 535. —
Skálholts stipti, 168, 388. —
Skálholts stóll, 484. — Skál-

holts stóls jarðir, 266, 405, 411.

Skallagrímr (Kvöldúlfsson), faðir Egils,

188.

Skálmardalr, 521. — Skálmar^örðr

(bær), 521, 522.

Skambeinstaða land, 303.

Skammstaðir í Litlahéraði, 248.

Skán (á Skáni, í Skáney), 175, 204.

Skanogia, klaustr á þýzkalandi (Schö-

nau), 510. —
Skanogianense

múnklífi, 510.

Skaptafells sýsla (þíng), 158, 195,

203, 244, 247, 251, 254, 333,

613, 662. — Skaptfellíngar, 662.

Skaptár ós, 203.

Skapti Sigurðsson í Bjarnarhöfn, 575.

—
þórarinsson, prestr að Mosfelli,

186, 188.

—
þóroddsson, lögsögumaðr, 500.

Skara (í Skörum) í Svíþjóð, 541.

Skarð {— Svignaskarð) í Stafholts-

túngum, 180.

Skarð á Skarðströnd, 88, 191, 445,

533, 597, 653. — Skarðs kirkju

máldagi, 596—597. — Skarðs-

bók (codex Scardensis), 444—
446, 572, 653.

— í Rángár þíngi, 627. — Skarð

hið ytra.

—
hiðeystra á Rángárvöllum, 351—
355.

— hit ytra (vestara) á Landi í

Rángár þíngi, 351— 354,495,627.
—

í Rángár þíngi (eystra eða ytra),

352, 353.

— á Landi, 354, 524. — Skarðs

kirkja á Landi, 354.

Sk irð á Vatnsnesi, 580.

skarð
—

klettskarð á alþíngi, 352.

Skarðit eystra, 351. = Skarð hið

eystra.
— Skarðit ytra, 351. —

Skarð hið ytra.

Skarðsá í Skagafirði, 304, 305, 659.

— Skarðsár annálar, 253. —
Skarðsárbók (Landnáma), 506.

SkarðsíjÖrðr, 536.

Skarðsheiði hin vestari, 174.

Skarðskinn, afrétt Viðeyjar staðar,

507.

Skarðs-Snorri, 515, 597. — Snorri

pr. Narfason.

Skarðströnd, 445, 596, 653.

Skarðstúnga, 180.

skattr, skattar (af íslandi), 610, 614-

618, 621, 624, 626, 630, 635,

636, 638, 640, 641, 643, 645,

670, 671, 674, 676, 678, 681,

684, 686, 688, 690, 693, 696,

699, 701, 703, 705, 709, 714,

715. —
æfinlegr skattr, 617,

620—623, 625, 630, 636, 637,

639, 640, 642, 644, 646. -
gjald til konúngs, 616. — skatt-

bóndi, 493. — skattgjafir á ís-

landi, 544, 614. —
skattgjald

af íslandi, 544, 602, 608, 610,

612, 613, 616, 618, 625, 626,

661— 663, 693. — skattgjalds-

heit, 602, 610. — skattgjalds-

játun,630.
—

f-kattgjaldslög, 613.

—
skattgjaldsmál, 625. — skatt-

gjöld til konúngs, 662. — skatt-

land, 606. — skattmál, 626.

Skaurðuhólar, sjá Skörðuhólar.

Skeggi (Bjarnason), faðir Markús

lögsögumanns, 64, 188, 498,

501.

—
(Bjarnason e. Bjarnarson), faðir

I

Halldóru, 533.

j

— Fenkelsson, prestr, 186.
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Skeggi (= Mið^arðar-Skeggi), faðir

Eiðs, 277.

—
Njálsson í Skógum, 352.

—
(þorgeirsson), faöir Hjalta, 351.

— faðir Orms ábóta, 355.

Skeggjastaðir á Ströndum, 254.

Skeið í Árness þíngi, 405, 406. —
Skeiða hreppr í Árness þíngi,

406.

Skeiðará, 241, 245, 247; sbr. Jökulsá

í Skaptafells þíngi.

skeradar víg, 650, 658.

sker fyrir MjófaQarðar ósi (Nesvogi),

578.

Skíða (í Skíðunni) í Noregi, 610.

Skíðuþíngs lög, 647. — Skíðuþíngs

menn, 647.

skil (í réttum skilum), 657.

skildagi nm skattgjald, 617. — skil-

daga bréf, 637, 639, 640, 642;

sbr. máldagabréf, sáttmálsbréf.

skildíngar {= shiUings), 719.

skilgetinn sonr, 542. —
skilgetnir

erfíngjar, 542.

skinn : lambagærur, lambgæra, lambs-

gæra, lambsgærur, gærur, 77,

89, 98, 101, 104, 105, 109,

112, 113, 120, 123-125, 133,

136, 137, 143, 145, 146, 152,

158, 160, 161, 381. — lamba-

skinn, 167. — kálfskinn, kálfa-

skinn, 469, 477, 479, 535. -
—

öldúngs húð, 167. —
kýr-

húðir, 167. — kattaskinn, katt-

belgir, 164, 167. — melrakka

skinn, melrakkabelgir, 98, 381.

— selskinn, 180. — skæði, 342.

—
klippíngar, 164. — skinna-

registr, 479.

Skinnastaðir í Axarfirði, 67. —
Skinnastaða bók, 67-68, 460,

550, 563.

skip, 465, 699. — áttært, 282. —
sexærf, 282, 597. -

flutnínga

skip, 319; sbr. sæluskip, sálu-

skip. .

— bátr. 169, 319. —

verzlunarskip, 632. —
hafskip

til íslands, 635, 637, 638, 640,

642, 643, 645, 670, 671, 675,

676, 681, 684, 686, 688, 690,

694, 697, 701, 704, 706, 709,

714, 716. — skip róin, 537. —
skipshöfn, 663. — skipa gángr

til íslands, 678. —
skip til

íslands, 620, 622, 624, 632,

633. — skipaher, 603. — færa

skatt til skips, 620, 622. —
skipverjar, 534.

skipanir,Vilh.kardínála,551, 553,554
—

568, 569—574. — skipan (skip-

anir) biskupa, sjá statuta (sta-

tutur).
—

skipan Sæmundar

Ormssonar, 532, 534, 536, 537.

—
skipan (—' fyrirkomulag)

um skattgjald, 623—625, 636,

637, 639. 640, 642, 644, 646.

skiptíngartíund (skiptitíund), 85, 97,

128, 140, 402, 638; sbr. tíund.

Skírdagr, 199, 201, 203, 436, 438,

440, 443, 447, 449, 452, 456,

459, 462, 508. —
Skírdags

aptan, 265.

skírn (barna), 343, 344, 382, 383,

434. — hrákaskírn, 343. —
skírnarkatlar, 219, 457.

Skjálgr (þórólfr skjálgr Ögmundar-

son), faðir Erlíngs, 386.

Skjalldun, sonr Heremeth, 505, sjá

Skjöldr.

skjóla, skjólur (katlamáls skjóla), 165.

Skjöldólfr, landnárasmaðr, 249.

Skjöldr, sonr Óðins, 502, 505.

—
(Skialldun), sonr Heremeth, 505.

Skjöldúngar, 503. —
Skjöldúnga

sögur, 503. —
Skjöldúngatal,

502.

skógar í Litlahéraði, 248.



RBGISTR. 833

Skógar vestari (= Litlu-Skógar) í

Stafholtstúngum, 179.

— undir Eyjafjöllura, 352, 533, 627.

skógar við Eystra-Skarð í Rángár

þíngi, 353.

— til Kirkjubæjar, 394.

Skógarnes land, 273. — Skógnesíngar,

273.

Skógarströnd við Breiðafjörð, 464.

skógarteigar, 203.

skógr, skógar: í Geitlandi, 280, 471.

—
skógr Hvanneyrar kirkju (1

Kirkjuholti), 592. — í Lángadal,

273. —
í Sanddal, 280, 471,

475. — í Skaptafells þíngi, 196.

— í Svínadal, 267. — í pverár-

hlíð, 280, 471, 476. —
skógr

á Melanesi, 522. —
skógar

voUr (=r= skógarholt) Stafaholts

kirkju, 180. — með vatiii. enu

neðra, 522. — Raptar, 273, 318.

—
raptskógr í Dránga land,

282. — raptviðarhögg í Djúpa-

dals skóg, 522; sbr. viðr, viðan,

at viða.

skóggángr, 117, 382.

skólameistari í Skálholti, 132.

skóli viö Helgafells klaustr, 681.

Skoptastaðir (Skottastaöir) í Húna-

vatns þíngi, 398, 400.

Skorradalr í Borgaríirði, 418, 691.

Skorraholt, 419.

Skotland, 482.

skotmanns hlutr í hval, 580.

Skottastaðir, 400, sjá Skoptastaðir.

skrá páfagarðs, 717. — skrá úr

iögum, 658. — skrár fornar,

273.

skreið, 320.

skreppa (stafr ok skreppa), 233.

Skriöa (Skriðu klaustr) í Fljótsdal,

132, 254, 341.

Skriðdalr í Múla þíngi, 340.

Bkriptaboð, 448. —
skriptaboð þor-

Dipl. Isl. 1. B.

láks biskups, 237—244. —
skriptahald, 237.

skript, skriptir, 219, 232, 233, 234,

237, 240, 241—244, 286, 356,

373, 386, 387, 423, 424, 434,

436, 438, 440, 441, 443, 447—

450, 453, 456, 459, 460, 462,

463. — (skript) níu vetr eðr tíu,

240. —
þríggja vetra skript,

242. — fjögra ára skript, 242.

— fimm vetra skript, 241. —
sex vetra skript, 241. — siav

vetra skript, 241. — átta vetra

skript,24 1 .
— níu vetra skript, 241.

skript (litraynd), 402, 413, 472.

(Mariuskript), 597.

skrúðklæði, 166.

skuldabréf, 529. — skuldadómr, 538.

—
skuldastefnur, 707.

Skúli (Bárðarson) hertogi, 426, 427,

525-528, 541, 605.

—
jarl, 525, 540, 602-605. =r

Skúli (Bárðarson) hertogi.
—

(Egilsson?), faðir Einars prests

og þórðar prests, 186, 188, 189,

205, 494.

—
(Einarsson), faðir þórláks bisk-

ups, 246, 324, 328, 331, 335.

—
(þóröarson) Thorlacius, rector,

190.

Skutilsey við Mýrar, 596.

skutiisveinn, -sveinar, 65, 612.

skyld; á stað, 416, 419. - á kúm,

418,
— ílöndum, 303. -- Mela

kirkju í Fiskilæk, 272.

skyrta (uUskyrta), 651.

skæða reiða á Bessastöðum, 342. —
skæða tollr til Gufudals kirkju,

521, 522.

Skörðuhólar, 578.

Slakkagil, 280, 471, 475.

slátr, 374.

Slavar, 45. — Slavia, 15. — Slauo-

rura confinia, 29, 31. — Slauo-
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rum episcopatus, 177. — Slauo-

rura gens, 20, 22, 24, 30, 32,

36. — Slauorura partes, 61. —
Slauorum populus, 4. — Slauo-

rum provincia, 7. — Slauorum

termini, 5, 11, 19, 22; sbr. Scla-

vorura.

Slepn. = Isleph, 9, sjá ísleifr biskup,

Slétta í Jökulfjöröum, 679.

sloppr presta lútherskra, 485.

Smiðjuhváll á Mýrura, 276.-

srajör, 317, 394, 400. — tveir hlutir

Qórðúngs smjörs (til Viðeyjar),

493.

Snjólfr Einarsson, prestr á Seltjarnar-

nesi, 673.

— Rafnsson, sýslumaðr, 131, 132,

687.

Snóksdalr, 715.

Snorra-Edda, 499, 504.

Snorrastaðir 1 Árnes þíngi, 513.

Snorri Ásgeirsson, bóndi á Varmalæk,

691.

— bóndi á Hvanneyri (= Snorri

Markússon?), 591, 592;
— sonr

Snorra á Hvanneyri, 592.

— Húnbogason lögsögumaðr, 501,

597.

—
Hlugason (á Gufunesi?), 496,

497.

— Jónsson (í Skálholti), 522.

— Markússon frá Melum, lögmaðr,

591.

—
pr. Narfason á Skarði (=Skarðs-

Snorri), 515, 533, 597.

—
(lögm. Narfason), faðir Orms lög-

raanns, 680.

—
Sturlusonlögsöguraaðr, 179, 190,

191, 206, 279, 333, 348—351,

358, 360, 362, 364, 367, 427, 466—

469, 471, 473-480, 484, 485,

488, 492, 494, 496-504, 506,

512, 538, 543, 603— 608, 610,

612, 611.

Snorri pórðarson í Vatnsfirði, 190,

358, 359, 362.

—
þorleifsson klýngir, oííicialis, 493.

—
goði (þorgrímsson), 172, 481.

—
prestr, skuldunautr þíngeyra

staðar, 399.

— faðir Odds múnks, 305.

—
(? Sporri), 172.

Snutr (frá Snute = Snúði? eða

heldr Strúti, sbr. Johnsens jarða-

tal, 453?), 406.

Snæfellsnes, 349, 575, 618. — Snæ-

fellsnes (Snæfells) sýsla, 574,

575, 707. — Snæfellsness pró-

fastsdæmi, 421.

Snælaug Guðnadóttir, 132.

Soífredus, tit. S. Praxedis presb. card.,

295.

Sogn í Notegi, 244, 532, 533, 579, 667,

Sokki, faðir Bergs ábóta, 421.

sól nýsköpuð, 240. — sól (fyrir þriðju

sól), 507. — sólargángr, sól-

raerki, sólmerkjahríngr, 181—
183. —

sólarsinnis, 340. —
sólaröld, 512.

Sólheiraar í Mýrdal (eystri?), 252. —
Sólheimar (ytri) í Mýrdal, 202,

251, 252. ~ Sólheima kirkju

máldagi, 251—252. — Sólheima

þíng (í Mýrdal), 251. — Sól-

heimasandr, 662.

solidi (:= skillíngar enskir), 719.

Solveig Hálfdanardóttir, 664, 666,

667.

— Jónsdóttir í Skógum, 352, 533.

— Jónsdóttir á þíngvöllum, 487,

511.

—
(Loptsdóttir), systir Jóns í Odda,

487 (rétt. Solveig Jónsdóttir

Loptssonar, á píngvöllum).— Rafnsdóttir, abbadís, 132.

— Sæmundardóttir í Odda, 488,

627, 666.

—
|)orvarðardóttir, 666.
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Sóni síkr, merkismaðr Skúla hertoga,

527.

Sór (Sorö) á Sjálandi, 700.

Sorli {= Sörli), 172 (Sorli gude =
Sörli goði?).

Spak-Bessí á Bessastöðum, 340, sbr.

Bessi.

spakmæli, 683.

Spákonu arfar, 306. — Spákonu arfr,

304—306, 396, 414, 726. —
Spákonufell, 305.

spámaðrinn, 365; sbr. propheta.

Spánn, 611.

Sparfvenfeldt, 655.

Speculum historiale, 510.

Spiritus sanctus (messa de sancto

spiritu), 436, 438, 440, 443,

447, 449, 452, 454, 456, 459,

461, 569.

spítali: fátækra spítali á Gufunesi,

269.

Sporn (esporn
—

Ásbjörn), 172.

Sporri (= Snorri?), 172.

Stað (Staðr- Staðir) í Noregi, 527.

Staða-Árni, biskup í Skálholti, 662— Árni biskup þorláksson.

Staðar-Böðvar, 494= Böðvar þórðar-

son Sturlusonar.

Staðar-Kolbeinn, 519 =:^ Kolbeinn

kaldaljós.

Staðarbakki í Helgafells sveit, sjá

Bakki. — Staðarbakka á (fyrr.

Laxá), 578.

Staðarbakki í Miðfirði, 326, 623.

Staðarfell á Fellströnd, 100, 132.

Staðarfellsbók (codex Stadarfeilensis),

100, 149, 563.

StaðarhóU í Saurbæ, 187, 191, 466,

487, 618. -- Staðarhólsbók (af

Grágás), 86-88, 109, 163, 308,

309, 311, 312, 373—376, 379—

383, 388, 389, 391, 414, 415,

724. — Staðarhóls-Páli, 88; sjá

Páll Jónsson.

Staðarhraun, 169, 172—174, 278,

421 = undir Hrauni.

Stade við Hamborgarelfi, 10, 18, 26,

28, 37, 39, 43, 45, 47, 48, 51,

55, 57, 60, 175, 214.

stadium (vegalengd), 183.

staðr = klaustr, 552, 553, 574. --

staðar fé: á Bakka í Hrútafirði,

278. — á Hólura, 326. —
í

Miklaholti, 273. — í Viðey, 489,

490. — staðar forráð, 280, 323

—327. — staðar Qörur, 248. —
staðarins eign (á Hólum, 364.

— staðir (beneficia), 245, 275,

353 (?)
— staðamál (á íslandi),

446, 638, 665, sbr. Staða-Árni,

Staðar-Böðvar, Staðar-Kolbeinn.

staðr á Helgafelli, 282, 574, 577.

Staðr á Reykjanesi, 322, 691.

— í Reyninesi, 321, 489, 519, 537—

539, 612, sjá Reynistaðr.
—

í Steingrímsfirði, 359.

— á Ölduhrygg (á Snæfellsnesi —
Staðastaðr), 174, 191, 349, 494,

618.

staðr á Bakka (Ferjubakka), 169. —
í Gaulverjabæ, 403. — í Gufu-

dal, 521. — í HaflQarðarey, 421.

— á Hólmi innra, 416. — á

Hólum, 321, 323. — erföarstaðr

undir Hrauni, 279. — at Húsa-

felli, 725. — í Kirkjubæ, 394. —
í Miklaholti, 273. — í Reykjaholti,

471, 476, 607. —
í Stafaholti,

179. — á Valþjófstað, 341. —
í Viðey, 483—490, 492, 496,

506, 507, 512. —
þíngeyra

klaustr, 397, 398. — í þykkva-

bæ, 396.

Stafafell í Lóni, 321.

Stafaholt, Stafholt, 178—180, 190,

607, 618. —
Stafhyltíngr, 178,

274, 278. - Staíholts kirkja,
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171, 180. — Stafaholts kirkju

máldagi, 178 -180.

Stafángr i Noregi, 205, 549, 717. —
biskupsstóU í Stafángri, 549;

sbr. Stawangrensis.

Stafholtsey, 180.

Stafholtstúngur, 180.

stafr ok skreppa, 233-, sbr. pálmarar.

Stafsholt, 179 — Stafaholt.

Stakkar (áStökkum) á Rauðasandi, 580.

stakkgarðsengi, 272.

stallari, 65, 189, 205, 224.

stálsorfinn (lé), 165.

Stanuengrensis (— Stavangrensis)

episcopatus, 717.

Stanley, Cistertiaklaustr á Englandi,

541.

Stapi (= Arnarstapi á Snæfellsnesi),

575. —
Stapa umboðs jarðir,

575. — Stapa umboð, 575.

Stapadals land í Arnarfirði, 371.

Stapar hvorutveggju á Vatnsnesi,

580.

Stapleton, Thomas, 718.

Stardalr í Mosfells sveit, 413.

Starkaðarfóstri, 505, = íngjaldr

Starkaðarfóstri.

Starkaðr, faðir Daða, 724.

— faðir Helga prests, 185, 188.

statúta: statúta Árna biskups, 387.

—
Bergþórs statúta, 73. —

statúta Magnús biskups Eyjólfs-

sonar, 680. — statúta Magnús

biskups Gizurarsonar um kirkju-

siðu, 423—463. — tíundar

statúta, 65, 70—162. — statúta

Vilhjálms kardínála, 695.

statútur biskupa og erkibiskupa,

67, 108, 117, 119, 131, 156,

219, 220, 237, 432, 434, 437,

439, 442, 445, 446, 448, 450,

451, 453, 457, 460, 462, 550,

551, 598, 599, 625, 641.

Stawangrensis ecclesia, 547. —

Stawangrensis episcopus , 547.

—
Stawangriensis episcopatus,

210, 346, 583, 717; sbr. Stafángr.

steði: á konúngs steðia, 649, 657.

stefna : til konúngs og erkibiskups,

223. — stefnu forsagnir, sjá

forsagnir.
— stefnu sök, 313,

314. — stefnur (nrfundir), 608.

—
stefnur, 707.

Stefnir þorgilsson, 384—386.

steinar til landamerkja, 576.

Steinavogr á Sunnmæri, 525.

Steina ætt, 171, 178, 180.

Steingrímr Jónsson, biskup yfir ís-

landi, 157, 167, 168, 172, 178,

253, 255, 354, 369, 392, 395,

411, 413, 417, 465, 469, 474,

491, 592, 593, 595, 596, 623.

— Ólafsson, heimamaðr á Eyri,

370, 371.

— 370, 371.
—

Steiiigrímr

Ólafsson ?

SteingrímsQörðr, 264, 277, 281, 358,

359, 508, 685.

Steini hinn hvíti, faðir þórðar, 178.

—
Steinason, 178.

—
þórðarson, 178.

—
J)orvarðsson, prestr í Stafaholti,

171, 178, 179, 186, 190.

Steini, 171, 172 {=z Steini pr.

þorvarðsson ?).

steinker, 408.

steinklæði, 597.

Steinmóðr, ábóti í Viðey, 184.

—
prestr, 540.

Steinn Hafþórsson, 577.

—
þorgeirsson (o: þorgestsson)

lögsögumaðr, 500.

—
(þorvarðsson;, 179, sjá Steini.

steinn, rekamark fyrir norðan Skála-

lækjar ós, 272.

— hinn mikli, takmark selja lands

Helgfellínga, 578.
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Steinsmýrar ij.,
394. — Steinsmýrar-

fljót, 198.

Steinunn gamla, frændkona íngólfs,

187.

— Jónsdóttir Sigmundarsonar, 533,

534.

— Jónsdóttir, fra Svalbarði, 119.

—
(af Hítarnesi), 276.

Steinvör Sámsdóttir, 464.

—
Sighvatsdóttir á Keldum, 538,

590, 611, 627, 628, 664.

Steinþór, leigunautr þíugeyra staðar,

399.

Steinþórstaðir í Keykjadal, 280,

471, 476.

stemma (= óstemma, ástemma), 470.

Stenruder (= Steinröðr?), 172.

Stephán V. (VI.) páfi, 39, 48, 51.

—
legáti af páfagarði, 224.

— Eiríksson, stúdent, 623.

— Jónsson, biskup í Skálholti, 254,

354, 491, 595, 683.— Stepháns

biskups máldagar, 253, 254.

— ábóti á píngeyrum, 366.

Stephanius, professor í Sór (Sorö),

700.

Stephanus, sanctus, in Celio monte,

295.

Stephanue, s. Mariæ trans Tiberim

tit. Calixti presb. cardin., 585.

Stephanus protomartyr, 59. — Ste-

phani altari í Viðey, 489. —
Stephani kirkja at Melum, 419.

Stephaiius Prænestinus episcopus, 585.

Stephanus cancellarius, 28.

Stephensen, sjá Magnús.

sterlingrfimtánþúsundmerkrsterlínga,

543.

Steypir, sverð, 495.

Stígr, faðir Páls höfuðsmanns, 269,

411, 421, 595, 637,

stika, stikur, stiku mál, 306—310,

316, 319, 320, 481, 487. -
stikumörk, 307.

Stjórn, 706.

stiptisbókhlaðan í Reykjavík, 217,

249-251, 253, 255, 256, 264,

267, 272, 354, 369, 392, 395,

410, 411, 413, 417, 465, 469,

491, 592, 593, 595, 596.

Stjörnu-Oddi (Helgason), 181, 240.

—
Stjörnu-Odda tal, 181, 182,

240.

stjörnur, stjörnufræði, 181—183. ~
stjörnubókar-fræði, 239.

stóð, 166; stóðhestr, stóðhross, fyl-

merr í stóði, sjá hross.

(á) Stokkum, 580, sjá Stakkar.

Stokkhólmr í Svíþjóð, 205, 508, 572,

573, 652, 655, 660. - Stokk-

hólmsbók (af Biskupasögum),

281, 367. — af lögum íslenzk-

um, 652, 655.

Stokkseyri í Ámess þíngi, 403.

stóll: stólseign , 407. — stólsins

eignir, 719. —
stólsfé, 508. —

stólsjörð, -jarðir, 269, 408. —
stólsmáldagar, sjá máldagar;

—
sbr. biskupsstólJ, erkibiskupsstóll,

páfastóll, Skálholt, Hólar.

Stórahérað í Skaptafells þíngi, 245,

246.

stórfelli ok stórmæli, 550.

Stóri-Ás í Borgarfirði, 593.

Stóridalr í Eyjafirði, 700.

— undir Eyja^öIIum, 88, 484.

Stóridómr, 388, 642, 672, 695, 702,

703, 713. —
staðfestíng Stóra-

dóms, 642, 643.

Stormaria, 15.

stórmenni, 532.

stórmæli, 550.

StórólfshvoII í Rángár þíngi, 627.

Stóruvellir á Landi, 351; sjá Vellir.

stórþíng (kirkjuþíng), 240, 598.

Stranda sýsla, 109, 132, 133. —
Strandir (á Ströndum norðr),

180.
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Strandarhöfuð (af Strandarhöfði) í

Rángár þíngi, 257.

Straumfjarðará, 273.

Straumsnes (við Ölfusá?), 319.

Streiti (Stræti) í Breiðdals þíngum,

249, 250, 254.

stuldr, 241, 242, 565.

Sturla Hálfdanarson frá Keldum, 627.

— Rafnsson, Oddssonar, 618.

—
Sighvatsson , 371, 425—427,

488, 492, 508, 509, ,524, 534,

537, 604, 605, 608, 609, 614,

627, 628, 666.

—
þórðarson í Hvammi, 179, 188,

189, 191, 192, 206, 274, 279,

281, 322, 333, 348, 349, 358-

360, 362, 364, 367, 425, 427,

466-468, 473, 475, 477, 479,

484, 488, 492, 494, 496-499,

501—504, 506-508, 512, 524,

538, 543, 564, 566, 5"^ 9, 603,

607, 608, 610, 612, 627, 664,

666, 727; sbr. Hvamm-Sturla.

—
(pórðarson á Staðarfelli), faðir

Orms lögmanns, 679.

—
þórðarson lögmaðr, 359, 525,

551, 591, 608-610, 613, 616,

618, 648, 663, 664, 667.

Sturlúnga, Sturlúnga saga, 274, 322,

324, 325, 327, 329, 330, 332—337,

339, 349, 359, 361, 393, 397,

465, 468, 485, 494, 514, 534,

539, 544, 579, 609,616, 727,729.

Sturlúngar, 179, 188, 271, 359, 362,

393, 424, 426, 427, 487, 499,

501- -503, 543, 626. — Sturl-

únga ætt, 501—506.

Sturlusynir, 261, 349, 358, 417.

Stuttgart, 36.

Styrbjörn, faðir Einars á Bessastöð-

um, 441.

Styrkár Oddason lögsöguraaðr, 501.

—
Sveinbjarnarson, 495, 496, 506,

507.

Styrkár, faðir Sveinbjamar af Rosm-

hvalanesi, 495 = Styrkár Svein-

bjarnarson?

Styrmir Hreinsson á Gilsbakka (faðir

Hreins ábóta), 189, 271.

—
(Kárason) prestr, kanoki, hinn

fróði, 182, 485, 486, 495, 496,

499, 501, 503, 504, 512, 513.

stæmma, 470, sjá sterama.

Stöðuborg, sjá Stade.

subdjákn -djáknar, 282, 291, 587.

subsidiura pallii, 585—588. — sub-

sidiura terræ sanctæ, 722.

Sudereiensis episcopatus, 717.

Suðreyjar,(Hebrides),532;sbr.Siterhaie,

Suthraie.

suðr um fjöll (í Noregi), 527.

suðrgaungur, 170. —
suðrgaungu-

menn, 170.

Suðrland, 315, 401, 606, 710.

suðrlönd, 171, 205, 206.

Suðr-Reykir í Mosfells sveit, 268;

sbr. Reykir.

suífraganei archiepiscopi Nidrosiensis,

531, 547, 587, 588, 599, 729.

Súgandi, faðir Eyjólfs, 395.

Suhm, P. F., danskr rithöfundr, 17,

47, 206, 207, 344, 569, 598.

Súlufell, 203.

sumarauki, 181, 185. — sumarkoma,

73.

sumrúngr, 164.

sund (með sundum) í Kjalarnes

þíngi, 411.

sunnan (f. s.), 544, 619—622, 624.

Sunnlendíngar, 188, 327, 484, 537,

602, 615, 617, 619, 661, 667.

—
Sunnlendínga Qórðúngr, 162,

189, 261, 264, 483, 484, 493,

496, 608, 612, 617, 626, 661,

664.

Sunnmæri í Noregi, 525.

Sunnudagr, -dagar, 449, 463.

SupplementumhistoriæNorvegicæ,667.
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Surtr þorsteinsson í Kirkjubæ, 194—
195.

Suthraie insulæ, 210, 346; sbr. Suðr-

eyjar.

Svalbarð á Svalbarðsströnd, 76, 119.

Svalbarðsströnd við EyjaQörð, 76,

700.

Svángi (í Svánga) í Skorradal, 418.

Svanr, faðir Ólafs, 498.

svardagar, 70; sbr. eiðar.

Svarfaðardalr, 321, 428.

Svarfaðarklettr, 597.

Svarfhóll í Stafholtstúngum, 179.

Svarthöfði Arnbjarnarson, prestr, 186.

— faðir Koðráns bónda, 495,

496.

svarti dauði, 247, 595.

svartmúnka klaustr (af Benedikts

reglu), 523.

Svartr (Úlfsson örgoða), faðir Loð-

raundar, 202, 503, 505.

-—
þormóðarson frá Gufunesi, 511.

— faðir Lopts, 511.

— faðir þórhalls á Hólmlátri, 281.

— faðir þormóðar (á Gufunesi?),

511, 512.

Sueci (in gente Suecorura, Sueonum),

3, 4; sbr. Svíar, Sveones.

Swediae episcopatus, 177.

Sveinbjörn (Ásmundarson), faðir Styr-

kárs bónda, 495, 496, 506, 507.

—
(Bárðarson), faðir Rafns, 326,

370, 464, 508, 579.

—
Egilsson, 189, 239, 474, 476,

725.

—
Styrkársson af Rosrahvalanesi,

495.

—
(þórðarson), faðir þórðar, 75.

— faðir Guðrúnar, 465 = Svein-

björn Bárðarson?

Sveinn svíðandi Danakonúngr, 190.

— hinn spaki (Pétrsson), biskup 1

Skálholti, 131, 271, 451, 462,

463. — Sveins biskups máldagi,

271, 418.

—
(Símonarson), prófastr í Holti,

76, 183, 253, 341, 421, 563,

675.

— Sturluson, 281.

— faðir Helga, 370.

— faðir Hjálms, 132.

sveitardrættir, 608.

Suenorum regnum, 42, 53, 55, 63.

Sveones, 15. — Sueonura ecclesiæ,

215. — Sueonum episcopi, 49,

63. — Sueonum (Sweonura, Su-

enorura) gens, 10, 20, 22, 24—

26, 29, 36, 38. — Sueonum

universitas {z=z Svíar), 15.

Sveorura (Sveonura) sive Danorum

gens, 32, 36, 44, 47, 58, 61.

Suerge, 689, sjá Svíþjóð, Svíar.

Sverrir (konúngr Sigurðarson) faðir

Hákonar konúngs, 182, 224,

225, 231, 234, 290, 297, 299,

305, 342, 343, 356, 378, 503,

513, 540, 629, 647, 649, 651,

652, 656, 657; sbr. Sverus. —
Sverris saga, 297, 305, 343, 503.

— faðir Bjarna, 371.

Svertíngr (Hrolleifsson), faðir Gríms

lögsögumanns, 500, 506.

~ Grímsson, 503, 506.

Sverus, 300. = Sverrir konúngr.

Sueuorum dux, 216.

Svíar, 15, 52, sbr. Sueci, Sueones

0. s. fr. — Svía konúngr,

190, 367, 509, 655, 660.

Sviðníngr í Helgafells sveit, 577.

Svignaskarð, 180, sjá Skarð.

svín
; verðlag þeirra, 166; sbr. grísir, sýr.

Svínadalr, 267.

Svínafell í Öræfum, 187, 244, 245,

261, 321, 322, 326, 333, 337,

349, 358, 319, 626, 662. — Svín-

fellíngr, 187, 245, 261, 322,

352, 393, 533, 534.
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Svínasker, 597.

Svínavatn í Svínadal, 305. — Svína-

vatns hreppr í Húnavatns þíngi,

398.

Svínhaga-Björn, 351, sjá Björn.

Svithúnsmessa (hin fyrri), 692. —
hin síðari, 692.

Svíþjóð, 15, 190, 206, 207, 498,

499, 502, 540—543, 554. 655,

699, 700, 723; sbr. sænskr. —
Suergis konning, 689.

Syðri-Ey á Skagaströnd, sjáEyin syðri.

sýknir dagar, 560.

sylfr, sjá silfr.

synodus (sinodus), 219, 448.

sýsla (:= goðorð), 2&1, 665. —
sýsla (sýslur) í Noregi, 609,

610. — sýslur á íslandi, 666,

705. —
sýslumaðr konúngs í

Noregi, 527. — sýslumenn, 493,

621, 631, 632, 635, 637, 638,

640, 641, 643, 645, 670, 671,

674—676, 678, 680, 681, 684,

686, 688, 690, 693, 696, 699,

701, 703, 706, 709, 714. -
sýslumanna vald, 162.

Sýslusteinar í Gullbríngu sýslu, 493.

systir í klaustri, 553.

sæhafa, 67, 70.

sælubú á Bakka (Peijubakka), 167,

169, 173, 174.

sæludagar, 217.

sæluskip, 77, 159, 169, 174 ;
sbr.

sáluskip.

sæluvikur, 593.

Sæmundar edda, 503.

Sæmundr (Grímsson), faðir Brands

biskups, 224, 284, 298, 321,

519, 523.

— Haraldsson í Odda, 627, 628.

—
(Jónsson) í Odda, 306, 325,

330-337, 349, 354, 356, 393,

484, 488, 519, 602, 603, 608,

612, 613, 626—628, 664, 666,

725.

— Ormsson frá Svínafelli, 532—
534, 536, 608.

—
prestr Sigfússon hinn fróði, 70,

74, 86, 99, 118, 129, 130, 141,

149, 185, 188, 191, 202, 224,

240, 261, 502, 503, 626.

— bóndi í Skarði, 354.

sængrklæði (beðir, hægindi, ábreizl),

169.

sænskr, 655, sbr. Svíþjóð.

sættafundr, 579. — sættar forsögn,

677. — sættargjörð ura staða-

mál, 638. -—
sættargjörð meðal

íslendínga og Noregs konúngs,

sjá sáttargjörð, sáttmáli, gamli

sáttmáli. — sættargjörð konúngs

og erkibiskups, 689.

sævargarðr. 265.

söfn af lögum og lagagreinum, 646.

sögur íslenzkar, 579.

sóknir (=; rúmhelgir) dagar, 558,

sbr. sýknir.

Sölmundarnautr (klukka í Rey kjaholti),

I

468, 472, 476.

' Sölmundr austmaðr, faðir Egils í

Reykjaholti, 468, 501, 504, 506,

590, 616.

sölvatekja, 597.

Sölvi (Magnússon), faðir Páls prests,

184, 186, 188, 190, 191, 271,

279, 283, 348, 349, 467.

— Oddsson, 655.

Semundr Ormsson, 536, 537; sjá

Sæmundr.

Sera menn, 577, sjá Saura.

Sörkvir Karlsson (Kolsson), Svíakon-

úngur, 189.

Sörli Broddhelgason á Valþjófstað,

340.

— kórsbróðir í Hamri, erkibiskup í

Niðarósi, 581, 585, 586.
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Taðna sker (Miklaholts kirkju), 273.

tak. taks æstíng, taks æstíngar vott-

ar, 66, 69.

Takiækr í Helgafells sveit, 576, 577.

Tanni Torfason, 173, 278, 279.

—
(af Fossi á Mýrum?), 277.

—
leigunautr þíngeyra staðar, 399.

Tanni, 167, 169, 172-174 (= Tanni

Torfason ?).

Tannr (? = Tanni) Álfsson, skuldu-

nautr að píngeyrum, 400.

taska, töskur, 653, 654, 657.

Tautrensis abbas, 531 ; sbr. Tötra.

Taxti, sjá kauplög.

Teitr Bessason, prestr, biskupsefni,

360, 372, 487.

—
Einarsson, prestr að Prestbakka,

132.

— Gizurarson biskups, 64, 67, 68.

— ísleifsson biskups, 185, 188,

190, 192.

,

— Kárason prestr, 185.

— Oddsson á Valþjófstað, 187.

—
þorvaldsson (lögsögumaðr), 393,

395, 487, 489, 494, 496, 501,

628.

temperament (lyndismót), 534.

Terra sancta, 722.

texti lögbókar, 698, 701, 704; sjá

Jónsbók, lögbók.

Theodo (Theodorus) notarius, 8, 14.

Theodori (sancti diacon. card.), 295.

Thidardus Hildenesensis episcopus,

50.

Thola (= þorlaug?), 172.

ThoUacus kirkja, 419, sjá þorlákr

helgi.

Thómas erkibiskup, 416. — Thomæ

altari í Viðey, 489. ~ Thómas

kirkja (erkibiskups) að Hólmi

(innra), 416, — á Hvanneyri,

592.

— Nikolásson, 183.

— son Sigvarðar biskups, 590.

Thómas þórarinsson prestr í Selár-

dal, 666.

Thorgerus Haqvini (:= þorgeirr

Hákonarson), 648.

Thorchilius, skólameistari, sjá Jón

þorkelsson.

Thorkelin, Grímr Jónsson, 73, 75,

86—88, 94, 96, 97, 100, 109,

117—120, 142, 149, 150, 155,

381, 390, 441, 442, 445, 546,

557, 563, 569, 581, 673, 680.

Thorkii (= þorkell?), 172.

Thorlaci altari í Viðey, 489.

Thorlacius, sjá Skúli.

Thorlakr (Thorlacus) Skáiholts biskup,

sjá þorlákr biskuphinn helgi þór-

hallsson.

Thott, Otto, greifi, 685, 706, 708.

— Thotts handritasafn, 560,

652, 685, 704, 706.

Throndensium archiepiscopus, 226

(= erkibiskup þrænda).

Thrudensis urbs, 210 (= Niðarós).

Tiber (trans Tiberim), 295, 585.

Tiberiu^, primicerius sedis apostolicæ,

35.

tíð,tíðir(tíðagjörð), 203, 218, 232, 244,

250, 257, 342, 359, 416; sbr. jóla

tíðir, kirkja, messa, sálutíðir,

saungr.
—

dagtíð, 244. — tólf

mánaða tíðir, 596, 597. -— tíða-

bækr, 266, 424. — tíða hald

(-höld), 282, 489. — tíðasaungr

í tjöldum, 359. —
tíðaskrá,

412. —
tíðasókn, 467.

tignar kápa, 586.

tignir menn, 541.

tilverki, 648.

tímatal, tíraareikníngr, 181, 182,

344, 581.

tiranni, 601, sjá tyranni.

Titlíngsholt í Melasveit, 271.

tíund, tíundir, tíundarlög, 70—162,

164, 174, 180, 297, 381, 451,

Dipl. Isl.
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453, 466, 554, 558, 561, 638.

—
heimatíund, 180, 249, 251,

256, 257, 267, 268. — tíund

heima, 269, 275, 276, 304, 342,

402, 405, 408, 409, 521. - tí-

und úr heimahúsum, 410. —
tíund heimamanna, 255, 266,

342, 407, 411, 420, 466, 594;

sbr. heimamenn. — tíundir

goldnar með bók, 441. — tíund-

um leynt, 241. — biskups tíund,

eyris tíund, fátækra tíund, haust-

tíund, kirkju tíund, lögtíund,

ómaga tíund, presta tíund,

skiptíngar tíund, skiptitíund,

vártíund, þurfamanna tíund; sbr.

decimæ. —
Píníngsdómr um

tíundir, 643, 685, 695. - - rétt-

arbót Vilhjáhns kardínábi um

tíundir, 689. ~ tíund hin meiri,

97, 128, 377, 378, 380, 381,

383, 385, 391, 392. — tíundar-

gerð, -gerðir, 109, 120, 133,

158. —
tíundargjald, -gjöld,

451, 683. — tíundarhald, -höld,

79, 92, 103, 116, 136, 145. —
tíundarlög, 687. — tíundarmál,

82, 94, 105, 127, 138, 139,

147, 148, 153, 154, 161. -
tíundar-reikníngar, 694, 696. —
tíundar-statuta, 65, 70, 86. —
tíundarsök, 139, 154. — tíund-

artal, -tala, 453, 683. — tíunda-

sókn, 127.

tíundir: að Ási í Hálsasveit, 594. —
a9 Bakka (Prestbakka) í Hrúta-

firði, 277. - að Ey í Land-

eyjum, 257. -- að Eyri í Álpta-

firði, 465. — að Gufudal, 521,

522, — að Görðum á Akranesi,

418. — að Hólmi innra, 416.

—
í Hjörsey, 304. — í Hvammi

í Norðrárdal, 420. — að Hey-

dölum, 250. — til Hvanneyrar,

592. — að Kolbeinstöðum, 275.

— að Mehim, 272, 419. — að

Oddgeirshólum, 410. — aöRauða-

læk, 248. — að Saurbæ á Kjalar-

nesi, 402. — að Skarði, 597.

— að Staðarhrauni, 174. — að

Stafaholti, 186. —
í pemey,

413. — teknar frá kirkjum (i

Noregi), 566-568.

Tiure (= Tjörvi?), 172.

tjald, 359.

Tjaldanes í Saurbæ, 465, 466, 427.

Tjaldastaðir í Rángár þíngi, 351 —

353. —
Tjaldstæðíngr, 351;

sjá þorsteinn Ásgrímsson.

Tjaldeyjar (Miklaholts kirkju), 273.

tjara, 81, 93, 105, 113, 125, 137,

147, 152, 161, 318.

Tjörfi (þorgeirsson ?), faðir þorkels

lögsögumanns, 498, 500.

Tjörn á Vatnsnesi, 580.

Tjörvi (? = Tiure), 172.

toga, 586.

toUr, 65, 69, 223, 291, 623, 624.—

tollar (= gjöld), 466, 650, 658.

.— tollar Gufnesínga í Viðey,

496—498. —
vectigalia uiiius

navis, 228. — sekkjagjöld, 707.

Tómas sjá Thómas.

Torfi Arason, hirðstjóri, 700.

—
(Erlendsson), faðir pormóðar,

73, 165, 324, 546, 548, 669.

—
(Jónsson, pr. í Gaulverjabæ),

faðir Jóns prests á Breiðabólstað,

157, 253, 634.

— Jónsson í Klofa, 100, 354.

—
Jónsson, pr. í Saurbæ í Eyjafirði,

700.

—
(Skúmsson?), faðir Tanna, 173,

278, 279.

torfskurðr frá Hvanneyri, 592. —
torfskurðr frá Reykjaholti, 280,
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471, 476. — kasta tvítugum

kesti, 319.

Torfæus, sjá pormóðr Torfason.

Tower í Luudúnum, 482.

Transalbiani, 5—7, 13, 216.

Translatio, 557.

transscriptum, 619.

Trekt (= Utreclit), 188.

Treuerensis (Treverensis) archiepisco-

pus, 6, 12.

Trevirenses (annales), 510.

tribunal æterni judicis, 601.

Triburia, 42.

Trier á þýzkalandi, 510.

Trinam. sonr Atra, 505.

Trinitatis festa, 211, 347, 584. —
Trinitatis hátíö, 428. -- Trini-

tatis sunnudagr, 431. — De

trinitate, 436, 438, 440, 443,

447, 449, 452, 454, 456, 459,

461.

Troan, dóttir Priami konúngs, 505.

Troia, 505. —
Trójumenn, 502. —

Trójumanna ættir, 502.

Tror (þór), sonr Mennons konúngs,

505.

trúarjátníng, 206, 207, 219, 373,

428, 441. — trúarlærdómar, 373.

Trwdensis (= Trundensis, úr þránd-

heimi), 208.

Trugiles (— þorgils?), 172.

Trugis (=: þorgeirs
—

þorgeirr), 172.

trúnaðr, 620, 622, 635, 637, 639,

640. — trúnaðareiðar, 613.

Tryggvi (Ólafsson), faðir Ólafs kon-

úngs, 351, 386.

tröð (fyrir fé), 404.

Tumi Kolbeinsson, faðir Kolbeins ok

Arnórs, 321, 322, 333, 355—362,

364, 367, 425, 464, 487, 508,

537.

—
Sighvatsson, 182.

Túnga í Andakíl, 591. - land í

Túngu, XII hundraða land, 592.

—
í Biskupstúngum (=: Bræðra-

túnga), 342.

— á Síðu, 394.

túngarðr: á Ási í Melasveit, 272. —
at Fiskilæk, 272.

túngl fullt, 240. —
túnglsgángr,

183. - túnglöld, 512.

Túngu-á, 272, 419.

Túngu-ós, 281.

Túnsberg í Noregi, 526, 554, 559,

685. —
Túnsbergsbók, 559.

Tuole i— þorlaug? þorleif?), 172.

Turholt, cella, monasterium, 7, 13,

32, 215.

Turingia, 216.

Tuscanensis episcopus, 295.

Tusculanensis episcopus, 213.

Tuta insula (í Tötru) í Noregi, 523.

tvímælt, 236, 374, 375.

tyranni, 601.

Tyrfíngstaðir á Akranesi, 416.

Tyrkja konúngr, 502.

töfrar, 219.

Tötra (klaustr í Tötru =z Tuta in-

sula) í Noregi, 523, 530. —
Tautrensis abbas, 531.

Ubótamenn, sjá óbótamenn.

Ueit, 201 =: vætt.

Úlfarsá, 246.

Úlfarsfell í Mosfellssveit, 268.

Úlfhéðinn Gunnarsson lögsögumaðr,

501.

—
(Gunnarsson, lögsögumaðr?),faðir

Brands prests, 186, 192.

— faðir Gunnars lögsögumanns,

501.
—

Úlfhéðinn Gunnarsson?

Úlfljótr, higa höfundr á íslandi, 500.

Úlfljótsvatns kirkja, 409.

Úlfr avrgoði, sonr Jörundar goða, 505.

—
gyldir, hersir, 351.

—
Óspaksson, stallari, 224.

— faðir Loðraundar á Sólheimura,

202.
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Úlfr fehirðir, sjá Rípa-Úlfr.

ull, 167, 315, 317, 320, 587; sbr.

lana. — uUskyrtur, 651.

úmaga eyrir sjá ómaga.

umboðsmenn konúngs , 620, 622,

649, 658. — umboðsmenn

umboðsmaðr, arfa (erfíngja), 620,

622, 635, 637, 638, 640, 642,

644, 645, 670, 672, 675, 676,

679, 681, 684, 686, 688, 690,

694, 697, 699, 701, 704, 706,

709, 714, 716.

ummerki engis, 577.

TJna Guttormsdóttir á Kolbeinstöðum,

506.

Unger, C. R.,|prófessor, 706.

Unnarholt í Árness sýslu, 408.

Unni (Wenni), erkibiskup í Hamborg,

45, 46.

Unwan, erkibiskup í Hamborg, 46,

51, 52.

Upplönd í Noregi, 526, 527.

Uppsalir í Svíþjóð, 204, 498, 598,

699. — Uppsalabók (= Upp-

sala-edda), 499, 500, 504. —
Uppsala-edda, 498, 499, 505.

Uppsalir í Landbroti, 195, 197—199,

394. — Uppsala máldagi, 198—

200, 204.

uppskafníngr, 702, 708.

Uppstigníngardagr, 203, 236, 241,

270, 374, 412, 435-440, 442,

443, 446-449, 451, 452, 454-

456, 458, 459, 461—463, 655.

—
Uppstigníngardags nótt, 376,

391.

uppsöguvottar, 393.

Upsar við Eyjafjörð, 321.

Urbs, urbis partes (— Rómaborg),

299, 302.

Urðir í Svarfaðardal, 132.

úrskurðr lögmanns, 683.

Ursula hin helga, 419.

j

Úrækja Hólmsteinsson, 341: sbr.

Órækja.

I

— Snorrason, 488, 538, 604, 606,

I

607.

1

Utanfarar blómstr (bók), 170.

{

utanstefnur (utanstefníngar), 223, 355,

359, 360, 425-427, 524, 602,

604, 626, 630, 631, 635, 636,

638, 640, 641, 643, 645, 670,

671, 674, 676, 678, 681, 684,

686, 688, 690, 693, 696, 699,

701, 703, 705, 709, 714, 716.

— utanstefnu- (utanstefníngar)-

bréf, 605, 726. — utanferða-

stefníngar, 671. —
utanferðir,

684.

útboð, 665.

útför (leiðángr), 66.

útgánga um fé, 80, 92, 104, II 2,

123, 136, 146, 160.

útisetur (sitr maðr úti til fróðleiks),

243.

útlagr, 78, 90. —
útlegðir, 85, 96,

107, 116, 128, 140, 155.

útlönd, 291.

útróðr, 565.

útsiglíng, 605.

úttektir (jarða), 575.

Utrecht, 188.

útræði til hafs úr Viðe)', 497.

Uuigedies {— Vigdís?), 171.

Váðaverk, 117.

Vaðill í Hofstaða vogi, 578.

Vaðla þíng, 617; sbr. Eyjafjörðr,

hérað.

vaðmál, 66, 77, 89, 101, 112, 120,

128, 133, 143, 145 147, 150,

152, 158, 160, 161, 164, 243,

250, 306, 309, 310, 312, 313,

320, 342, 400, 401, 633. —
vaðmál tvíeln (tvíelnt), 134,

310, 316. — vaðmál þrískept,

134, 316. — vaðraál mórent,
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165. — hathar vaðmál, 166,

603. — verð vaðmáls, 603. -

virt til vaðmála, 203. — tvær

álnir vaðraáls (ferjutollr undir

kúgildi), 319, 320. — sex álnar

vaðmáls í eyri, 649, 657. —
VI álnar vaðmáls (= lögeyrir),

381. — átta álnir vaðmáls

(skattr), 623, 624. —
átján

álnir vaðmáls, 371. — hálfmörk

vaðmála, 199, 201. — tvær

merkr vaðmála, 257, 405. —
þijár merkr vaðmála, 273. —
Qórar merkr vaðmála, 257, 276.

— tíu aurar vaðmála, 199. —
tólf aurar vaðmála, 205. —
hnndrað í vaðmálum, 342. —
hundrað áhiavaðmála, 377, 378,

380. — hálft annat hundrað

vaðmála, 278. —
þijú hundruð

álna vaðmála (rrrhundrað þíng-

lags aura: þ. e. þriggja álna

aurar), 316. — tólf hundruð

vaðmála, 356. — til fimtán

hundraða vaðmála, 265. — til

fjögurra tyga hundraða álna

vaðmála, 355. — til sextogo

hundraða vaðmála, 350, 471,

476. —
þrjú hundruð hundraða

vaðmála, 603. — vaðmáls verzl-

un, 733.

vaggarðr (vággarðr, voggarðr) við

Eliiðaár, 511, 512.

Vagströnd (Vágströnd), 276.

Valagnúpar við Grindavík, 507.

Valdalækr, 580.

Valdís Hreinsdóttir, 271.

valdsmenn, 664.

Valgarðr Vemundar son orþlokars

(al. Æfarsson), 505.

—
þorkelsson á Síðumúla, 277.

— sonr Jörundar goða, 505.

—
(á Bakka í Hrútafirði), 277, 278.

Valgerðr Árna dóttir frá l^aldanesi, 727.

j

Valgerðr áKeldum (Keldna-Valgerðr)

I

Jónsdóttir, 403, 627.

1

— Markús dóttir lögsögumanns,

I
188.

-
þorbrandsdóttir, 193.

--
þorgilsdóttir, 187.

Vallholt í Skagafirði, 305.

Valþjófstaðr (-staðir) í Fljótsdals-

héraði, 187, 321, 340, 341, 441.

vanyfli, 242.

vapn, sbr. vopn.
—

vapna tak, 67,

70, 84, 85, 96, 107, 116, 127,

128, 139, 140, 154, 155,

vápnaburðr, 108.

vara, 268. — alin vöru, 695. — tólf

álnir vöru, 695. — bundrað vöru,

402. — kaup á vöru, 705.

vararfeldir, -feldr, 79-81, 92, 93,

97, 103—105, 112, 113, 123-

125, 136, 137, 145-147, 152,

160, 161, 164, 381. — hafnar

feldir, 167. — vararfeldir röggv-

aðir, 308; sbr. röggvarfeldr.

varða á holti (til ummerkja), 577.

varða á Skörðuhólum, 578.

varðhald, 607.

varðmenn í kaupángum (kaupstöðum),

65, 69.

Varmalækr í Borgarfirði, 691.

varníngr, 602.

vártíund, 85, 90, 121.

várþíng, 82, 94, 105, 114, 125, 138,

147, 153, 161, 162, 244, 312,

313, 333, 356, 466. — várþíngis

samþykkt, 163, 315—317, 318—

319, 401.

Vatíkan-safnið í Rómaborg, 514, 719.

Vatn {=. ÖJfusvatn), 270. — Vatz

{= Vatns, Ölfusvatns) land, 270.

Vatn í Hálsasveit(=Vatnskot?),594.

vatnið {= Melavatn), 272.

Vatn it neðra, 522

Vatnarr konúngr Vikarsson, 532.
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Vatnsdalr í Helgafells sveit, 577.

—
í Húnavatns þíngi, 304, 305,

397, 579, 615, 617. - Vatns-

dalsá, 194.

Vatnsendi (við EUiðavatn), 507. —
Vatnsendahólmr, 507.

VatnsQörðr við ísaQörð (í Vatnsfirði,

úr Vatnsfirði), 190, 191, 240, 358,

618. — Vatnsfirðíngr, 359, 360,

393, 464, 465, 508, 579 (— þor-

valdr Snorrason).
~ Vatnsfirð-

íngar, 190.

Vatnsnes, 579.

Váttardrápa (Geisli), 189.

vax, 81, 93, 105, 113, 125, 128,

137, 140, 147, 152, 161, 166,

256, 272, 276, 316, 318, 355,

— pund vax, 355, 417. — tvö

pund vax, 404. — fimm merkr

vax, 408. — fimtán merkr vax

ok reykelsis, 420. — sextán

mevkr vax, 410. — tvær merkr

vax ok tuttugu, 350, 471, 476.

—
vaxljós, 244.

vectigalia, 228, 293 ; sjá toUr.

veð, 320. — forveðja, 320. — veðfé,

660.

Veðrar-Grímr hersir, Hjaldrsson, 532.

veðrátta, 564, 565, 570, 573.

vegandi, 650, 658.

veiði: veiði í Elliðaám, 511, 512.

— veiði í hafi hlntlaust, 497.

— drættir í Elliðaára, 511. —

voggarðar við Elliðaár, 511. -

veiði á helgidögum, 562. — veiði

frá Grísahváli, 577. — veiðar

með Elliðavatni og Vatnsenda,

507. — veiðar í fjöru, 404
;

sbr.

óveþe (áveiði).

Veita, 272, sjá Fiskilækjarveita.

veizla, veizlur, 650, 658. — veizlu

upphald, 558, 561. — veizlur

biskupa (í Noregi), 566—568.

Velletrensis episcopus, 295, 585.

Vellir (á Völlum) í Fljótsdalshéraði,

187, 441.

~
(Stóruvellir) á Landi, 351.

~
(á Völlum) á Rángárvöllum, 627,

628 (— Vellir á Landi?).
—

(á Völlum) í Svarfaðardal, 321,

428.

Vemundr orþlokarr, sonr þórólfs

váganefs, 505.

—
vitri, sonrFróða hins frækna, 505.

—
(vvimunder), 172.

Vengeþór, sonr Heredei, 505.

Wenni (Unni), erkibiskup í Haraborg,

45, 46.

Ver (Álptaver) í Skaptafells þíngi,

219, 483, 520, 523, 590, 662.

veraldarkríngla, 182, 185. — verald-

ar-saga (speculum historiale), 510.

veraldlegar erfðir, 490. —
veraldlegr

réttr, 562. —
veraldleg stétt,

626. —
veraldlegrar stéttar

menn, 602. — veraldlegir höfð-

íngjar, 602.

verbum Dei, 547.

Verden, Werden, episcopatus, 31,

33; sbr. Ferdensis.

verkmenn, 236.

Werlauíf, E. C, konferenzráð, pró-

fessor, 75, 230.

Vermundr Ketilsson, 220.

~ Kolbeinsson á Hvanneyri, 220.

—
djákn (í Reykjaholti), 477.

— faðir Bessa pr. hins auðga, 349.

Vernharðr þorkelsson, pr. í Reykja-

holti, 279.

Werzeburgensis episcopus, 216.

verzlan við England, 481. — verzlan

við Noreg, 632, 633. — verzlan

við utanríkismenn, 656. —
verzlunarskip, 632. — Píníngs-

dómr ura verzlun, 643.

vestan um haf, 194. — fyrir vestan

haf, 613.

Vestfirðir, á VestQörðum, 169, 173,
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245, 261, 277, 281, 370, 420,

666. — vestr í Qörðn, 579, 680.

-
Vestfirðíngar, 189, 538, 608,

616—619, 621, 661, 667. —
Vestfirðínga Qóröúngr, 188, 189,

264, 369, 371, 464, 466, 468,

483, 593, 618, 661, 664.

vestiariura ecclesiæ Nidrosiensis, 230.

Vestmannaeyjar, 254, 393, 484, 603.

vestr um haf, 532, 667.

Vestrárdalr í Borgarfirði, 180.

Vestrhóp í Húnavatns syslu, 189,

190, 321.

Vestr-Jótland, 482.

Vestrlönd, 586, 587. ^ Vestrlanda

kirkja. 428.

vetr, 270. —
vetrarlega útlendra,

695. — vetrnætr (at vetrnóttum),

404.

vice cancellarius, 585.

Vicelin (Vicelins bók), 2, 4, 10, 19.

24, 28, 36, 37.

Wichbertus episcopus, 42.

Vídalín, sjá Jón biskup, PállJónsson.

Viðey (klaustr), 183, 184, 393, 425,

483—498, 504, 506, 513, 689.

— Viðey (eyjan), 269, 485, 489,

491, 492, 496, 497, 507, 512-

—
Videyense monasterium, 490.

—
Viðeyíngar, 496, 497. -

Viðeyjar bréf, 491. — Viðeyjar

kirkja, 507. — Viðeyjar klaustr,

254, 486, 489, 490—494, 497,

506, 512. —
Viðeyjar skrár,

506, 511.

Víðidalr í Húnavatns þíngi, 399.

Víðidaistúnga, 246.

Víðimýri í Skagafirði, 192, 321, 322,

334.

Víðines í Skagafirði, 524. — Víði-

nesbardagi, 357.

Víðivellir í Skagafirði, 321.

Viðnes (Víðines) á Kjalarnesi, 411—
413.

viðr. viðir, 81, 93, 105, 113, 125,

137, 147. 152, 161, 198, 199,

309. — viðar ítak, 196. — viðan

til hiúsa ok búnautnar, 419. —
viða til sels, 280, 471. - viðar-

hlass, 565. —
sjófar floti. 565.

— viðreki, 416, 476. 507. —
keflareki, 416.

viðrlaga, 369. —
viðilög (viðlög),

95, 128, 140, 532, 537.

viðsmjör (krisma), 373.

Viðvík í Skagafirði, 321, 508.

víg, 607. — vígsbætr, 701.

Víga-Styrs saga, 481.

Vigdís Sturludóttir frá Hvammi, 504.

—
Svertíngsdóttir, 503, 506.

—
(uuigedies), 171.

Vigfús Árnason pr., 535, 727.

-
(Erlendsson), faðirPáls lögmanns,

88.

—
(Gíslason), faðir Jóns biskups,

157.

— Gunnsteinsson á Sauðafelli, 618.

— Jóhannsson, heyrari, 535.

— Jónsson á Kalastöðum, 183, 490.

vigilia, 255, 270, 276, 278, 303, 404,

413, 419, 420, 452, 456. —
vigilia dagar, 447. —

vigiliu-

dagr, 269. — vigiliudægr, -dagar,

241, 242, 248, 252, 436, 449,

461.

vígðr raaðr, 289. —
(vígðir raenn),

590, 598. — miðr vígðr, 420.

vígsla (kennimanna), fyrsta til efsta,

222, 590. —
vígsla biskupa,

223. — vígsla erkibiskups, 585,

586. ~
vígslu máldagi kirkju,

sjá máldagi.
—

vígsla til presta,

289, 514, 515. — vígslur, 321,

516. — konúngs vígsla, 540.

Vígslóði, 312, 314, 650.

vígsludagar : ordinationis dies, 59. —
consecratio ecclesiarum et epi-

scoporum, 59. ~ anniversarius
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consecrationis dies (archiepiscopi

Nidrosiensis), 211, 347, 584. —
víg-sludagar íslenzkra biskupa,

175, 205, 224, 235, 311; sbr.

kirkjudagr.
—

vígslutaka, 291.

Vík (Víkin í Noregi, 225, 361, 526,

528.

—
(Víkin) — Guðlaugsvík, 277.

— (— Hindisvík) á Vatnsnesi, 580.

— á Seltjarnarnesi (Reykjavík), 673.

— (Víkar land) á Síðu, 394.

— (= Reykjavik, sjá Víkrmenn).
~ (=r Skálholtsvík?), í Stranda

sýslu, 132.

— á Svalbarðsströnd, 700.

Vika, vikur: dymbilvika, sæluvikur,

efsta vika, páskavika, helga vika.

Vikarr konúngr Haraldsson, 532.

Víkíngslækr í Rángár þíngi, 351.

vikivaka kvæði, 158.

vikr, 254. - vikrakast, 353.

Víkrmenn (= Reykvíkíngar), 511—
513.

Viktor II. páfi, 45, 60, 61.

Vilborg (? WiUiburga), 171.

Wilchin biskup í Skálholti, 353, 450.

— Wilchins máldagabók, 280,

319, 353. — Wilchins máldagi,

173, 197, 202, 203, 247, 250,

253, 254, 265, 268, 277, 280,

341, 353, 354, 406, 408-411,

417, 469, 522, 593, 494, 595;

sbr. máldagar.
— Wilchinsbók

(~ W. máldagi), 179, 200, 253,

269, 342, 353, 404, 408, 421, 594.

Vilhjálmr kardínáli (kardínal-biskup

af Sabina), 141, 155, 219, 437,

445, 450, 451, 457, 530, 539—

553, 554, 555, 557, 559, 560,

562—567, 569—574, 607, 632,

678, 689, 695, 701, 705, 722—

723, 727.

— ábóti í Eplaholti, 342.

— bastarðr, 718.

Vilhjálmr Sæmundarson í Odda, 627.

—
prestr Sæmundarson, 627 (==.

Vilh. Sæm. í Odda?).
— faðir Jóns Hóla biskups, 141,

142.

—
Finsen, sjá Pinsen.

vili eða vitund, 653, 654, 657.

Vilialmr cardinalis, 557, sjá Vilhjálmr.

Viliamer biskup, 557, sjá Vilhjálmr

! kardínáli.

j

Viliamær Sabin. biskup, sjá Vilh.

I kardínáli.

í Villehadi hins helga capitulum í

j

Brimum,15. — Willehads saga,2.

j

Willelmus s. Eustachii diac. card.

585; sbr. Gvillelmus.

Willelmus, 555, 723; sjá Vilhjálmr

kardínáli.

Villhelmus, 573.
—

Vilhjálmr kard-

ínáli.

WiIIericus episcopus, 6, 12.

Williburga (— Vilborg?), 171.

Villíngaholt í Flóa, 280, 319, 675.

villuletr, 683.

Vilmundr þórólfsson, ábóti á |)íng-

eyrum, 184, 186, 193, 194.

Wimodiorum gens, 26, 38.

vín, 513, 514. — vín í sakraraentinu,

513. — vín af krækiberjum,

513. — vínskortr, 513, 514. —
vínber, 513.

Vínaldi erkibiskup 1 Niðarósi, 586.

Vincentius Bellovacensis (Vincent

frá Beauvais), 510.

—
diaconus, 416. — Vincentius

kirkja at Hólmi (innra), 416.

Vindhælis hreppr, 397, 398.

vindugu, 660.

Winedorum (Slauorum) gens, 5, 11.

Vnewannus, sjá Unwan.

Vingener, sonr Vengeþors, 505.

vinnufólk, 643, 677, 682, 685, 701,

705, 707, 713. —
vinnuhjú,

695. — vinnumenn, 680.
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Tirðíng + (— eiðsvarinna manna),

465.

virðíngar fé, 164, sbr. metfé.

virkir dagar, 564, 565, 570, 573;

sbr. rúmhelgir, sýknir.

vísa um lögbók, 692. — vísa til

minnis um bálka lögbókar, 698.

Vísi Gísli, sjá Gísli Magnússon.

visitatia á íslandi, 131, 866. — vi-

sitatia biskups, 341; sbr. ytlr-

ferð. — visitatiubók Gísla bisk-

ups Jónssonar, 253. — Gísla

biskups önnur (lángblaða kver),

253. — Odds biskups, 253.

vitafé, 658—661, 682.

Viterbo (Viterbii), 513—515, 517,

518, 719, 720. — Viterbiensis,

295.

víti, 96, 116, 128, 140, 155; sjá

févíti.

vitni, 660. — vitnaleiðslur, 545.

vitran Maríu meyjar, 507—511.

wlgari (o: vulgari sermone scripto

libro), 555.

Vogr á Mýrura, 596.

Vogar í Gullbríngu sýslu, 673.

Wolter, Hinrik, kronikuritari, 15.

vopn; sbr. vápn.

vopn, 289, 291, 344, 603. — vopna-

burðr, 263, 283, 288. — vopna-

skipti, vopna viðskipti, 649, 658.

Vopnafjörðr, 132, 187, 254, 321, 611,

662.

Vorsabær á Skeiðum, 406.

vorþíng, sjá várþíng.

Vvimunder (? = Vemundr), 172.

vægðarmál, 698.

vætt (þúngi), 165, 311, 313, 314,

318. — vætt matar, 317. —
hálf vætt (ueit) matar, 201. —
hálf vætt (þúngi), 402, — tvær

vættir matar, 394. —
þrjár

vættir mjölvægs matar við kú,

167, 422, 423. — sex átta

fjórðúnga vættir, 415. — sex

vættir ok þrír hlutir í hval,

580. — sex vættir í öðrum hluta

(helmíngi) hvalg, 580. — níu

vættir 1 hval tvítugum og 1' ngra,

\

580. — tuttugu vættir matar,

275. —
fimmtigi vætta matar,

423. — vætt leyst með hálfri

mörk, 422, 423. — mætast fiska

vættir ok smjor vættir, 423. —
(at) vætta tali, 536. — tíutogir

vætta eða meira, 537.

Völlr, Vallar land (= Syðri Völlr)

í Árness þíngi, 404.

Vör in forna (Fornavör) á Skagaströnd,

306.

Vörðufell á Skeiðum (— Fjall), 405—
406.

— á Skeiðum (fellið), 406.

Vörðuholt í Melasveit, 271.

Yarmouth (Járnamóða) á Englandi,

481, 482.

yconomus (=: oeconomus) ecclesia-

rum«, 556.

yfirbiskup, 540.

yfirferð (visitatiur) biskupa, 218.

yfirsaungvar, 321.

yfirsóknarmaðr, 291.

Ymarus Tusculanensis episcopus, 213.

Ymbrudagar, 342, sjá Imbrudagar.

Yngibjörg Snorradóttir, 477
, sjá

íngibjörg.

Yngilldr, 370, 371 (= Yngvildr

Aronsdóttir?).

Ýnglínga tal {— ætt), 502. — Ýngl-

íngatal, kvæði þjóðólfs, 502.

Ýngvi Tyrkjakonúngr, 502.

Ýngvi-Freyr, ættfaðir Hále^'gja, 502.

Ýngvi-Freyr, sonr Njarðar, 502 —
Ýngvi-Freyr, ættfaðir Háleygja.

Ýngvildr Aronsdóttir, 370 ;
sbr. íngv-

ildr.

Ytra-Fell á Ströndura, 476.

Dipl. Isl. I.



850 REGISTR.

Ytra Skarð á Landi, 352-354, 627;

sjá Skarð it ytra.

Ytri-Hreppr í Árness sýslu, 408.

Yxnadalsheiði, 538.

Zacliarias páíi, 59.

— notarius Romanæ ecdesiæ, 35.

Zechim, sonr Japhans, 504.

Zelaphehad dætr, 712.

Zorth (—-

þórðr?), 172.

Zurarin (=: þórarinn?), 172.

Zurder (=: þórðr?), 172.

Zure (=z þórir?), 172.

Zuri (= þórríðr? þórir?), 172.

Zurrider (r= þórríðr?), 172.

I)., faðir Illuga (á Gufunesi?}, 497.

þángbrandr prestr (Vilbaldsson), 194.

þara koma á Gaulverjabæjar ^öru,

404.

þegnar : sverja land (lönd) og þegna,

617, 620-623, 630, 636, 637,

639, 640, 642, 646. --
þegn-

gildi, 602, 614, 618, 650, 658.

—
þegnskylda, 6'M, 635, 636,

638, 640, 642, 643, 645, 649,

657, 670, 671, 674, 676, 678,

681, 684, 686, 688, 690, 693,

696, 699, 701, 703, 705, 709,

711, 714, 715. — þegna eiðr,

625.

pelamörk í Noregi, 351.

þerney með sundum, 411—413.

péttmar, faðir Sigvarðar biskups, 427,

588—590.

þíng (= þíngsóknar hérað), 617. —
—

þíng um líf og limalát, 680.

—
þíng við bændr, 610. — þíng

(á þíngum, þíngi, af þíngi =:

alþingi), 375, 617. — allsherjar

þíng, 467. ~ þínga setníng ok

uppsögn, 458, 490, 677, 682,

695, 700, 708, 713. — almenni-

legt þíng, 552. -
þíngbrekka,

94, 125, 138, 161, 312, 313.

—
þíngfarar bálkr 1 Jónsbók, 551,

566, 677. —
þíngfarar kaup,

77, 89, 101, 110, 134, 143,

159, 200, 465, 493, 536, 620—

622, 630, 635, 636, 638, 640,

641, 643, 645, 670, 671, 674,

676, 678, 681, 684, 686, 688,

690, 693, 696, 699, 701, 703,

! 705, 709, 714. 715. —
þíng-

I lag, 97, 381. —
þínglags eyrir,

316. —
þíngmaríumessa, 235,

i sjá María. — þíngskapa þáttr í

j

Grágás, 162, 386.

j

þíng prests (= sókn eða sóknir),

I

371. —
Eyrar þíng, 465. —

'

þíngabrauð, 252. — þíngaprestr.

I
321. ~ þíngatollr, 276.

I þíngeyjar sj'sla (þíng), hérað. 67,

321, 357, 608, 617, 694.

þíngeyrar, þíngeyra klaustr, 184,

186, 191, 193, 194, 246, 271,

298, 304, 305, 321, 359, 366,

396-401, 414, 483, 503, 509,

523, 578—580. —
þíngeyra

bók, 414.

þíngeyri í Dýrafirði, 370, 579.

þíngnes í Borgarfirði, 180.

þíngskálar í Kángár þíngi, 333, 613.

þíngvellir í Árness þíngi, 352, 358,

393, 403, 426, 487, 494, 497,

506, 511, 710, 719. --
þíng-

vellir (þíngvalla kirkju veggr),

307, 309, 310. —
kirkjugarðs-

veggráþíngvöllum, 710. — þíng-

valla hreppr, 409. —
þíngvalla-

vatn, 269. —
þíngvöllr (á al-

þíngi), 381.

þjóðólfr hinn hvinverski, skáld, 502.

þjóðólfr (blað á íslandi), 669, 725.

þjóðrekr, múnkr í Niðarósi, 205, 226.

þjóðverjaland, 170; sbr. þýzkaland.

þjóðverskr, 17.
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þjófr, 660. -
þjófstolit fé, 650. —

þjófsök, 660. —
þjófabálkr í

Jónsbók, 118, 457, 659, 677,

680, 695, 697, 698.

þjófr, faðir Arnfinns, 529.

þjórsá, 303, 351, 354, 493, 524,

537, 538, 606, 612, 617, 626,

661.

þokkabót, 658-660.

þÓY, sonr Mennons konúngs, 505 ; sjá

Tror.

þóra Bjarnardóttir á Gufunesi, 511.

— Eiríksdóttir, hjákonaOrms Breiö-

bælíngs, 484.

— Guðmundardóttir gríss (hin eldri),

487, 533.

— Guðmundardóttirgríss (hin ýngri),

487, 494, 511.

— Magnús dóttir hins berfætta,

Noregskonúngs, 188, 224, 487, i

626.
I

þóraldi hvíti, hirðmaðr, 612.
|

I

þórálfr, faðir Hallbjarnar, 577.

þórarinn Brandsson, 725.

—
B[r]andsson prestr, 217, 477.

— Jónsson Sigmundarsonar, 187,

427, 534, 605, 610-613, 617,

618, 662, 663, 666.

—
Nefjúlfsson, 54.

—
Ragabróöir (Óleifsson), lögsögu-

maðr, 498, 500.

—
þorfinnsson, 304, 306.

—
þorkelsson, 666.

—
þorvarðsson, 185.

—
þorvarðsson þórarinssonar, 666.

—
(Brandsson), faðir Brands á Húsa-

felli), 217, 218, 725.

— faðir Skapta prests, 186, 188.

— faðir þórodds, 577.

—
prestr, leigunautr þíngeyra staðar,

399.

— 305. {z=: þórarinn þorfinnsson?).
—

(? Zurarin), 172.

þorbergr Illugason, prestr í Bitru,

132, 133.

— faðir Æsu á Hólmlátri, 281.

þorbjörg Bjarnadóttir, búsfreyja í

Reykholti, 189.

—
húsfreyja Lopts Pálssonar, 341.

—
rángæsk kona, 627.

þorbrandr að Ölfusvatni, 193.

þórðarson, 496 (= þorvaldsson ?).

þórdís (Snorra dóttir goða), 725.

— Snorra dóttir Sturlusonar, 191,

504.

þórdísarfit, 276.

þórðr Andrésson á Völlum, 591,

612, 613, 627, 628.

— á Höfða, Bjarnarson (Höfða-

þórðr), 64.

—
Brynjólfsson, prófastr í Skapta-

fells sýslu, 200.

— Böðvarsson í Görðum, 349, 350,

358, 359, 417, 427, 471, 474,

476, 494—496, 609.

—
(Pinnsson), faðir þórðar skrifara,

196, 472, 480, 522, 535.

—
Freysgoði, Özurarson, 532—533.

—
(Gilsson), faðir Sturlu í Hvammi,

503.

— Guðmundarson , lögmaðr, 574,

575, 683.

—
Hallsson, herra, á MöðruvöUum,

729.

—
skeggi, landnámsmaðr, Hrappsson,

532.

— Kolbeins son Auðkýlíngs, 665.

—
(Magnússon) í Reykjaholti, faðir

Helgu, 349.

— Pétrsson á (Innra-) Hóimi, 575.

— kakali Sighvatsson, 427, 534,

537-540, 543-544, 590, 605,

607-615, 628.

— Skúlason, prestr, faðir Böðvars,

186, 188, 189, 261, 262, 271,

494.

— Steina son hins hvíta, 178.
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pórðr Sturluson á Stað og í Hvammi

(faðir Sturlu lögmanns), 179,

349, 359, 427, 468, 473, 488,

494, 506, 508, 525, 551, 564,

566, 579, 591, 608, 609, 612,

613, 616, 618, 648, 663, 664,

666, 667, 727.

—
Sveinbjarnarson, jústiziarius, 75.

— •

pórðarson, skrifari Árna, 196,

472, 480, 522, 535.

-•
(þorláksson, biskup í Skálholti),

faðirBrynjólfs áHlíðarenda, 142.

—
þorleifsson, 198.

~
porvaldsson, prestr í Vatnsfirði,

186, 190.

— faðir Hámundar, 538.

— faðir Magnús prests 1 Eeykja-

holti, 474 (rétt. Páll pr. Sölva-

son).

—
leigunautr þíngeyra staðar, 399.

—
(? Zorth), 172.

—
(? Zurder), 172.

þórey Eyjólfsdóttir hins halta, 202.

póreyjarnúpr 1 Húnavatns þíngi, 397,

399.

porfinnr porgeirsson, ábóti á Helga-

felli, 281, 282.

—
jarlaskáld, 397, 399.

— faðir pórarins, 304, 306.

þorgeirr Ásgrímsson í Odda, 351.

— Brandsson (Kolbeinssonar), bóndi

í Skagafirði, 617.

— Guðmundarson, prestr, 186, 192.

— Hákonarson (Tiiorgerus Haqvini),

648.

— Hallason í Hvassafelli, 187, 192.

—
þórðarson Freysgoða, 533.

—
Ljósvetníngagoði (þorkelsson),

464, 500.

—
(lánghöfði, J)orfinnsson), faðir

porfinns ábóta, 281.

— faðir Eyjólfs Stafhyltíiigs, 178.

— faðir Guðmundar lögsögumanns,

192, 498, 501.

porgeirr {rétt. þorgestr), faðir Steins

lögsögumanns, 500.

—
(? Trugis, o: þorgeirs?), 172.

porgerðr Eylaugs dóttir hersis, 532.

— at Sandfelli, 244, 533.

porgestr (Steinsson), faðir Steins lög-

sögumanns, 500,

porgils Arason á Reykjahólum, 191.

— Arason, prestr á Staðastað, 186,

191, 349, 474.

— skarði (Böðvarsson), 277, 544,

591, 608—612, 614, 662, 663.

—
Eilífsson, faðir Stefnis, 384, 385.

—
(Gellisson), faðir Ara prests, 1 80,

191.

—
prestr Gunnsteinsson, 322.

— Oddason áStaðarhóli, 186—188,

191—193, 487.

—
Sigurðsson, 575.

—
knappi 1 Knappadal, 173.

—
þorgeirsson, 533.

—
(? Trugiles), 172.

þorgrímr alikarl (Vigfússon), 352,

627; systir porgríms alikarls,

627.

— Özurarson, 464.

— faðir Gunnars lögsögumanns,

501.

pórhallr Svartsson á Hólmlátri, 281.

—
(þorláksson), faðir porláks bisk-

ups, 219, 235, 237, 244, 249,

251, 252, 255-257, 264-270,

272, 274-279, 284.

—
(af Hítarnesi?), 276.

pórir tottr (Arnþórsson), 610.

—
erkibiskup {rétt. Pétr), 524.

— Guðmundarson, erkibiskup í

Mðarósi, 343, 344, 355—369,

372, 541, 602, 726.

— hinn þrænzki, erkibiskup í Niðar-

ósi, 426, 541, 586.

—
ábóti, 194.

— faðir Helgu, 202.

— faðir Loðmundar, 201, 203.
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þórir (? Zure), 172.

—
(? Zuri), 172.

þórisstaðir (þórustaðir, þóroddst^ðir)

í Grímsnesi, 405.

þoriþr, 371; sjá þuríðr (Rafnsdóttir).

þorkell Gellisson, 633, 724.

— Gizurarson, prestr, 342.

—
(Guðmundarson), faðir Ara sýslu-

manns, 691.

— (Guðnason, pr.), faðir sira Vern-

hards, 279.

— Hallsson, kanoki í Veri, 523,

524.

—
(Jónsson í Njarðvík), f. Jóns

Thorchilii, 644, 645.

—
(Ketilsson), klerkr Guðmundar

biskups, 514, 516.

—
Tjörfason lögsögumaðr, 498, 500.

—
(Valgarðsson ?) á Bakka íHrúta-

íirði, 277, 278.

—
(leifr enn háfi, þórisson), faðir

þorgeirs lögsögumanns, 500.

—
hákr, þorgeirs son goða, 464.

— máni þorsteinsson, lögsögumaðr,

500.

—
prestr trandill á þíngeyrum, 194.

-—
vellíngr á Fitjum, 691.

—
prestr í Síðumúla, 277.

— faðir Bárðar á Söndum, 370.

— faðir Brands prests, 186, 191,

724. =z þorkell Gellisson?

— faðir þórarins, 666.

— faðir Ögmundar prests, 185.

—
(? Thorkil), 172.

þorkelshvoU í Húnavatns þíngi, 399.

—
þorkelshóls hreppr, 397.

þorlacus, 303 (— þorlákr biskup,

sbr, Thorlaci).

þorlákr Bergþórsson, 507.

~ Guðmundarson, faðir Árna bisk-

ups, 70, 156, 162, 219, 237,

244, 274, 344, 383, 387, 403,

424, 433, 434, 437, 442, 444,

445, 448, 450, 451, 457, 462,

464, 468, 469, 484, 511, 518—

520, 546, 590, 592, 594, 597—

599, 662, 663.

þorlákr Jógrímsson, 498.

—
(pr. Ketilsson), faðir Ketils pr.,

354, 495, 496.

—
(Ketilsson), faðir Ketils lögsögu-

manns, 487, 591.

—
lögmaðr Narfason á Kolbein-

stöðum, 100, 118, 506.

— hinn auðgi (Ormsson) i Hítar-

dal, 274.

—
biskup (Runólfsson), 70, 73, 74,

86, 99, 100, 108, 118, 129, 130,

141, 149, 169, 174, 175, 193,

370, 374, 435, 466.

— Skúlason, biskup á Hólum, 246,

324, 328, 331, 335, 339.

— faðir Magnús á Melum, 271,

419.

—
biskup hinn helgi, þórhallsson,

119, 178, 187—188, 189, 217,

219, 220, 235, 236—238, 240,

243-245, 249-252, 255-262, f

264-272, 274-279, 281, 284,

285, 290, 302, 304, 319, 322,

341, 348, 354, 356, 370, 371,

378, 381, 390, 403, 404, 412,

413, 418, 474, 481, 485, 487,

488, 509, 598, 602. — þorláks

(Thorlaci) altari i Viðey, 489; sbr.

Thorlac. — þorláks dagr, 407. —

þorláksmessa, 405, 407. — þor-

láksmessa fyrir jól (um vetr),

75, 87, 405. — þorláksmessa á

suraar, 75, 87, 405. — þorláks-

messur, 412.— þorláks (Thorlaci)

kirkja: í Hjörsey, 304. — at Hofi

í Eystra-hrepp, 303. — íHvammi

í Norðrárdal, 420. — at Melum,

419. — í Tjaldanesi, 466. —
í þerney, 413. — þorláks biskups

máldagar, 244-257, 264—286,

341. —
þorláks biskups saga
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hins helga, 274, 302, 367, 412.

—
saga (hins helga) hin ýngri,

245, 261, 302—303.

porlaug {? Thola), 172.

—
(? Tuole), 172.

þorlaugardys, 306.

porleif (? Tuole), 172.

porleifr Arason (skólameistari), 575.

— Árnason í Pétrsey, 700.

— Grímsson á Möðruvöllum, 132.

— (Guðmundarson), faðirJóns prests,

519, 521, 522.

—
(Jónsson) prófastr, faðir Bjarnar

biskups, 198.

—
(Kortsson) lögmaðr, faðir Guí-

mundar, 132, 133, 277.

— hreimr (Ketilsson), 274, 275.

—
þórðarson í Görðum, 417, 427,

494—496, 539, 604, 605, 608—
610, 612.

— beiskaldi þorláksson, 274, 275 (?).

— faðir Snorra pr. klýngis, 493.

— faðir þórðar, 198.

— 275 (— þorleifr beiskaldi?).

þormóðr (Kortsson), faðir Nikolásar,

196.

— Svartsson, 511, 512=:þormóðr
á Gufunesi.

— Torfason, sagnaritari, 73, 165,

324, 546, 548, 669, 713.

— á Gufunesi (Svartsson ?), 511.

— faðir Högna prests, 350.

þormóðsdalr enn efri, 507.

þórnes þíng, hérað, 254, 612. --

þórnes þíng (þíngstaðr eða þíng-

samkoma), 616.

þórný Gilsdóttir, 533.

þóroddr goði (Eyvindarson), faðir

Skapta lögsögumanns, 500.

—
þórarinsson, 577.

þórólfr váganef, sonr Hræreks (al.

þrándar son Hrærekssonar), 505.

þórólfr, íaðir Vilmundar ábóta, 184,

193.

þórr, 499. —
þórsdrápa, 499. ~

þórsmörk, 613.

þórríðr (þuríðr, -Zuri), 172.

—
(þuríðr, -Zurrider), 172.

þorskafjarðar þíng, 254, 612, 613.

þorsteinn (Arnórsson), faðir Klöings

biskups, 186, 192, 217.

—
Ásbjarnarson, 194.

—
Ásgrímsson, tjaldstæðíngr, 351.

— Brandsson (ábótason), 520.

—
(Einarsson), faðir Jörundar bisk-

ups, 519, 520.

—
(Eyjólfsson), faðirKetils biskups,

175, 184, 191—193, 202, 205.

—
Eyjólfsson, hirðstjóri, 132.

—
Finnbogason sýslumaðr, 67, 68,

75, 76.

—
(Gunnlaugsson), faðir Hjalta pró-

fasts í Vatnsfirði, 240.

—
(Gyðuson), faðir Gellis, 504.

— Hallsson officialis, 366.

— surtr (Hallsteinsson), 181.

—
(íngólfssonN faðir þorkels mána,

500.

— Jónsson í Hvammi í Vatnsdal,

faðir Eyjólfs ofsa og Ásgríms,

397, 403, 608, 615, 617, 665.

— Jónsson, 397, 399 (:rr þorsteinn

Jónsson bóndi í Hvarami í

Vatnsdal?).

— Síðu-Halls son, 193.

— Torfason í Hjörsey, 100.

— faðir Eiríks pr. á Krossi, 157.

— faðir Eyjólfs kanoka, 281.

— faðir Eyjólfs hins óða, 352.

— faðir Guðmundar í Skarði, 352.

—
faðirHelga(Digr-Helga?), 393—
395.

—- faðir Oddgeirs biskups, 274.

— á Lángamýri, 401.

þórunn Bjarnadóttir frá Brjámsiæk,

119.
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þórunn ríka, Jónsdóttir frá Galtalæk,

710.

— Jóns dóttir biskups, 132.

—
liyrna, Ketils d. flatnefs, 532.

y^orvaldr (prestr, kanoki) Gizurarson,

192, 279, 333, 337, 354, 356—

358, 360-362, 364, 367, 372,

393, 395, 425-427, 468-470,

473, 474, 483-489, 492, 494-

496, 498, 501, 506, 508, 512,

524, 537-539, 543, 544, 602,

603, 605-608, 610, 611, 614,

665.

—
(Kjartansson) í Vatnsfirði, faðir

þórðar prests, 186, 190.

— Snorrason Vatnsfirðíngr, 190,

358, 359, 362, 393, 464, 465,

508, 579, 618.

— faðir Geirs hins auðga, 617.

— faðir Guðmundar dýra, 321, 486.

— faðir Hafliða ábóta, 281.

þorvarðr hinn auðgi Ásgrímsson, 486.

— Erlendsson lögmaðr, 490, 656,

713.

— hinn auðgi, Guð^vnundarson, 486.

— Jóansson, prestr, 185.

—
þórarinsson, 187, 534, 611—614,

617, 618, 662—667.
—

þorgeirsson, faðir Gyríðar, 187,

321.

—
prestr, skuldunautr þíngeyra

staðar, 400.

— faðir Einars prests, 441.

— faðir Jóans prests, 186, 192.

— faðir Ólafs (á Gufunesi?), 497.

— bóndi 1 Saurbæ í Eyjafirði, 617.

— faðir Steina prests, 171, 178,

179, 186.

— faðir þórarins prests, 185.

þrándarholt, 628.

þrándarstaðir, 281.

þrándheimr, 204, 426, 483, 523,

526, 527, 544, 609, 610; sbr.

Trwdensis, Trondens.

þrándr hinn gamli, Haraldsson (al.

Hræreks s. Haraldssonar), 506.

þremenníngar, sjá þrimenníngar.

þrenníngar hátíð (Trinitatis), 428,

655. —
heilagrar þrenníngar

dagr, 655. —
þrenníngar lær-

dómr, 373.

þrettándi dagr jóla, 203, 436.

þriðjúngr, 649, 657.

þrimenníngar, 385, 386, 724.

þrjótr, 660, 661.

þræley í Borgarfirði, 180.

þræll, 287.

þrændir, 206, 526. —
þrændalög,

224, 526, 586. —
þrænzkr

(hinn þrænzki), 426.

þröngvilækr (þröngva lækjar), 577.

þúfna land (til Miklaholts), 273.

þúfur krínglóttar í Mela landi, 272.

þumalalin, 164, 308; sjá alin. —
þumalfíngT, 310. — þumalgómr,

I

308.

j
þurfamenn, 304, 371. - XVIIl

I

álna gjald til þurfamanna á

I hverju hausti á Álptamýri, 371;

sbr. tíund (þurfamanna).

þuríðr Gizurardóttir á Svínafelli,

321— 325, 355.

— Rafnsdóttir á Eyri, 370.

—
Sigurðardóttir í Stóradal, 700.

—
þorleifsdóttir Grímssonar, 132.

þuríðr, 370, 371 (= þuríðr Rafns-

dóttir?).

þuríðr, sbr. þórriðr.

þváttdagr, 83, 95, 106, 115, 126,

139, 148, 154, 256, 374, 418;

sbr. laugardagr.
—

þváttnótt í

imbrudögum, 375. —
þváttnótt

fyrir páska, 265. — þváttnætr

allar, 274.

þveiti, 384.

þverá, 355. = Múnkaþverá.

þverá í Borgarfirði, 179. — þverár

þíng í Borgarfirði (þíngstaðr í
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ey = Stafholtsey), 180, 254,

493, 667. — þverár þíng =
þverár þíngstaðr, 617. — þverár

þíngstaðr, 617, 661. —
þverár

þíng (= þíngsamkoma), 621.

þverá í Skaptafells þíngi, 394.

þveráreyrar í Eyjaíirði, 609.

þverárdalr í Borgarfirði, 180.

þverárhlíð í Borgarfirði, 280, 47 J.

pverlækr, 577.

þvottá í Álptafirði, 245.

þýðversk túnga, 170.

þýfska, 654, 657.

þykkvibær (í þykkvabæ) í Álptaveri,

235, 519, 520, 534, 590, 662.

{=. þykkvabæjar klaustr).
—

þykkvabæjar klaustr, 168, 169,

188, 196, 198, 254, 395, 396,

483. —
þykkvabæjar klaustrs

raáldagi Ögmundar biskups, 198 ;

sbr. þykkvibær.
—

þykkbæínga

íjara, 203, 204.

þykkvibær (efri) í Skaptafells þíngi,

394.

þyrmslur kirkna, 220. —
þyrmslur

kirkna, klerka ok pálmara (í

Noregi), 230—233. —
þyrmslur

við kennimenn, 223. — þyrmsla-

mál, 433. — misþyrmslur, 223.

—
vanþyrmslur, 128.

þýzk verzlan, 307.

þyzkaland, 171, 502, 510, 525, 527,

529, 598; sbr. þjóðverjaland.

Æðarfugl í Viðey, 485. — æðarfugls

veiöi Gufnesínga, 496, 497. —
æðarvarp í Viðey, 497.

Æfar Vemundar son orþlokars, 505.

æfintýri, 239, 240.

æiðziua þíngs menn, 649— Eiðsiva.

ærgildi, 341.

ærtogh (ortug), 649, 650.

Æsa Finnsdóttir (Fiska-Finns), 188.

—
þorbergsdóttir á Hólmlátri, 281.

Æsa hin auðga á Hólmlátri, 281 (=
Æsa þorbergsdóttir?)

—
(? Esa), 172.

ættartala, 701. — ættatal til kvon-

fánga, 383, 385, 386.

ættleiðíngar, 458, 652- — ættleiðíngs

arfr, 692-693, 698.

ættvíg, 648.

Ævarr hinn gamli (Ketilsson), land-

námsm. í Lángadal, 579.

— hinn gamli (þorgeirsson), land-

nárasm. í Skriðdal, 340.

æzstu dægr (= stærstu hátíðisdagar),

241.

Ofundarbót (sex aurar silfrs), 658—

660.

(á) Ögðum (Agðir) í Noregi, 532, 554.

Ögmundr Bjarnason í Steingrímsfirði,

685.

—
Helgason (í Kirkjubæ), 393—395,

534.

~ Kálfsson, ábóti að Helgafelli,

280-282.
—

(Pálsson), ^iskup í Skálholti,

131, 132, 168, 198, 254, 645.

—
Sigurðsson, sýslu uraboðsmaðr,

575.

—
(þorkelsson), faðir Jóns biskups,

175, 185, 193, 195, 367, 412.

—
þorkelsson, prestr, 185.

— faðir Halls prests, 421.

— (sem setti kristbúið að Keldu-

gnúpi),200, 201 (= Ögm. þor-

kelsson prestr?).

Ögr i Helgafells sveit, 578. — Ögrs

land, 578.

— við ísaQarðardjúp, 681.

(á) Ökrum, sjá Akrar.

öl (= cerevisia), 513.

öld (túnglöld), 512.

Ölduhryggr, 174, 191.

öldúngs (uxa) húð, 167; sbr. naut-

peníngr.
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Ölfui>, 665, 683. — Ölfusá, 319, 320.

—
Ölfusíngar, 502.

Ölfusvatn í Árnes þíngi, 269.

ölmusa, 372 (-= gjafir til kirkju).
—

ölmusugjörðir, 288, 302.

Önundr á Mörk í Húnavatns þíngi,

400.

Örfiriseyjar, 597.

örk (~ kista), 653, 654, 657.

Örlygr landnámsmaðr Hrappsson, 532.

Örlygstaðir í Álptafiröi, 465.

—
íSkagafirði, 370, 427, 495, 537,

605. — Örlygstaða bardagi, 393.

Öræfi, herað í Skaptafells þíngi, 168,

245 217, 533. Öræfíngar,

247. — Öræfajökuli. 245.

Öskudagr, 250.

öskufall, 353.

Öxarár (Auxarár) þíng, 100. 689, 712,

713; sbr. alþíng.

öxi (á mynd Ólafs belga), 672, 710.

Öxnadalr í Eyjafirði, 321.

Öxney á Breiðafiröi, sjá Auxney.

Özur Ásbjarnarson a Sandfelli, 533.

—
Bryujólfsson í Fljótsdal, 340.

—
Oddbjarnarson, 464.

--
erkibiskup, 74, 86, 99, 108, 118,

129, 130, 141, 149, 175, 176.
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